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به نام خدا

مدخل؛
با بهره گيري از فرصت فشردة  ۰۶روزه -از تاريخ  ۰۶خرداد ماه تا ۰۶
مرداد ماه  -۵۸تالشي پژوهشي حول موضوع «مزيت شناسي وفرصت
شناسي اقتصادي در بنادر آبادان و خرمشهر»سامان يافت .اين پژوهش
که در طرح عموميتر«ترويج و توسعة کارآفريني و توانمندسازي در
بنادر آبادان و خرمشهر» جاي دارد و ره يافتهاي نهايي آن معطوف به
بستر سازي براي ايجاد اشتغال در دو شهر يادشده است ،در سرآمد
مدت زمان تعيين شده ،يافتههايي را به عنوان محصول کنکاش،
عرضه ميدارد .يافتههايي را مرکب از دوعنصرِ «توصيف» و «تجويز».
گزارشي که در پيشاروي قراردارد ،مجموعهاي است از يافته هاي
توصيفي و تجويزي پژوهش.
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دو شهر آبادان و خرمشهر به رغم تفاوتهاي هويدا در وضعيت ،موقعيت ،مزيت و چشماندازهاي
ديروزين و امروزين خود ،در محورهايي چند ،از مشترکات و مشابهتهايي جدي برخوردارند؛
هر دو شهر در دوران پيش از بزنگاه تاريخي آغاز جنگ ايران و عراق در ميانة سال  ،۹۵داراي
حس زندگي
مزيت استراتژيک اقتصادي
اشتغال کامل منابع
رونق اقتصادي
جايگاه مشخص در توليد ملي
و زيست بين المللي تعريف شده
بودهاند .اين دو شهر ،هم امروز نيز با گذشت ربع قرن کامل از آن بزنگاه تاريخي و در پي سپري شدن
 1۱سال تمام از مخاصمه هشت ساله ،مشخصه هايي مشترک را نمايان ساخته اند؛
جمعيت بازگشتة بدون اعتماد به آينده و هراسناک از بي آيندگي
از کف دادن مزاياي نسبي پيشين
نا مشخص بودن جايگاه جديد در اقتصاد ملي
مشارکت حداقلي در توليد ملي
و تزلزل در موقعيت زيست بين المللي
هنگامي که تهديد امنيتي بالقوة ناشي از شرايط ويژة جهاني و منطقهاي را نيز به مشترکات ياد شده
بيفزائيم ،به ضرورت مبرم تثبيت وضعيت و موقعيت اين دو شهر ،راه ميبريم .به ديگر بيان ،اين دو
نيازي آشکار دارند .مهمتر آن که هماينک اين

شهر همسايه به

برخوردار نيست.

باز يافت ضروري ،از

شاخص آن که ،تخصيص اعتباراتِ بدون مديريت در دو دهة اخير به همراه خيل شعارهاي مطروحة
بيپشتوانه و مساعي عاطفه برانگيز ،تا کنون حالّل مسئله نبودهاند و بحران بقاء پايدار در اين دو شهر
به طور روز افزون ،غامض تر و پيچيده تر ميشود.
در تحليل نهايي ،جاي يک هستة فکر کن  ،طراح ،برنامه ريز و تخصيص ده ،در ميانة اين دو شهر،
خاليست.
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در چنين شرايطي ،درک وضعيت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي دو شهر از مناظر ملي،منطقهاي و بين
المللي و سپس ،ارائه طريق و رهنموني به مسيرهاي برون رفت از بحران در سطوح کالن ،مياني و
خرد ،ضروري به نظر ميرسد.
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پژوهش که استفادة فشردهاي از زمان به عمل آورده است ،سه حوزه در برابر خود گشود .حوزههايي
که از وزن نسبي متفاوتي برخوردارند؛

 حوزه مطالعه ٪1۹
 حوزه مشاهده٪1۱
 حوزه مصاحبه٪۵۹
•

خوب خواني آخرين مستندات و مدارک کارشناسي و پژوهشي مربوط به آبادان و

خرمشهر و فيش برداري از آن ها را در برگرفته است .مستندات و مدارک ياد شده شامل موارد
مندرج در ذيل اند:
•مستندات سازمان مديريت و برنامه ريزي
•مستندات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان
•انتشارات مرکز آمار ايران
•انتشارات ادارة کل جهاد کشاورزي استان خوزستان
•انتشارات ادارة کل صنايع و معادن استان خوزستان
•مستندات دفتر پيگيري اجراي طرح هاي آبادان و خرمشهر
•مصوبه هيئت وزيران در مورد بازسازي آبادان و خرمشهر
•طرح بازسازي و توسعة شهرستان هاي آبادان و خرمشهر -دکترشريف مطوف
•انتشارات سازمان منطقه آزاد اروند
•طرح جامع منطقه آزاد اروند (گزارشهاي مراحل اول ،دوم و سوم)
•طرح هاي جامع آبادان( 13۳4به بعد)
•طرح هاي جامع خرمشهر( 13۳4به بعد)
•طرح امکان سنجي ايجاد منطقه آزاد تجاري -صنعتي در خوزستان ،دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد
تجاري -صنعتي
•انتشارات مديريت شيالت وزارت جهاد کشاورزي
•انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهايبازرگاني،وزارتبازرگاني
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•جمع بندي و تبيين جايگاه بندرآبادان و راهبردهاي توسعه (بخشهاي اول تا چهارم) ،سازمان بنادر
و کشتيراني ،مهندسين مشاور معماري وشهرسازي عرصه
•جايگاه خرمشهر و آبادان در توسعه پايدار،گروهمشاورانآدابدانان
•مدارک پژوهشکدة بازسازي آبادان و خرمشهر
•مجموعه مقاالت همايش «شناخت استعدادهاي بازرگاني –اقتصادي خوزستان»13۵۱ ،
• شش سناريو به دنبال معمار (شش مجموعة رويدادي در جهت باززندهسازي خرمشهر ) پارسا اردم
– محمدرضا قدوسي ،پايان نامه13۱1 ،
•طرح ترويج و توسعة کارآفريني و توانمندسازي در بنادر خرمشهر و آبادان(گزارش اول ،فازصفر)
خانه پژوهش نوانديش
•

بازديد پرسشگرانه از امکانات قديمي و جديد دو شهر از جمله

بندرگاه خرمشهر
بندرگاه آبادان
شهرک صنعتي خرمشهر
شرکت هاي تجاري و حق العمل کاري
سازمان فني و حرفه اي خرمشهر
سازمان فني و حرفهاي آبادان
منطقه آزاد اروند
بازارهاي محلي
بازارته لنجي آبادان
مناطق شرکتي آبادان
کارگاه آموزش و بافت فرش جزيره مينو
را در بر مي گيرد.



نيز طرح پرسش و دريافت پاسخ از مديران دولتي محلي ،توليد کنندگان محلي،
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مديران سابق محلي و استاني و کارشناسان بيرون از منطقه را پوشش داده است .اين مجموعه،
 4۳مورد مصاحبه را در فهرست الفبايي مصاحبه شوندگان به شرح زير  ،شامل ميشود:

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

مکان

1

آقاي آقايي

کارشناسان سازمان مديريت و برنامه

اهواز

2

آقاي اشکوري

ريزي استان خوزستان
کارشناس دفتر آمايش سازمان مديريت

تهران

و برنامه ريزي
3

آقاي اکبري

رييس اتاق بازرگاني آبادان

آبادان

4

آقاي اکبري

مدير کل اداره بازرگاني آبادان

آبادان

۹

آقاي باورساد

رييس دانشگاه علوم و فنون دريايي

تهران

۳

آقاي بخشنده

کارشناس و توليد کننده کشاورزي

اهواز

۵

آقاي بديعي

مسئول اسبق بازسازي آبادان

تهران

۱

آقاي بصيرزاده

رياست دفتر پيگيري طرحهاي عمراني خرمشهر
آبادان و خرمشهر

۵

آقاي بيت چنعان

رييس اتاق بازرگاني خرمشهر

خرمشهر

1۱

آقاي ربيحاوي و تجار

مدير کل ادارة بازرگاني خرمشهر

خرمشهر

11

آقاي تربتيان

مدير عامل شرکت خرم شط

خرمشهر

12

آقاي جباريان

تاجر

خرمشهر

13

آقاي جاللي

معاون طرح و برنامه جهاد کشاورزي

اهواز

14

آقاي حاجتي

1۹

آقاي حسن زاده

استان خوزستان
کارشناس سازمان مديريت و برنامه

اهواز

ريزي استان خوزستان
مدير کل اداره صنايع و معادن استان

اهواز

خوزستان
1۳

آقاي حسيني

بازرگان

آبادان

1۵

آقاي حميداني پور

معاون شهرداري خرمشهر

خرمشهر
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1۱

آقاي خوشبخت

رييس سازمان فني و حرفه اي

خرمشهر

خرمشهر
1۵

آقاي دورقي زاده

کارشناس اداره جهاد کشاورزي آبادان

آبادان

2۱

آقاي ستاريفر

رياست سابق سازمان مديريت و برنامه

تهران

ريزي
21

آقاي سعديان

کشاورز

خرمشهر

22

آقاي سعيدي

رياست سابق شيالت و مديرعامل

تهران

کنوني شرکت کشتيراني والفجر
23

آقاي سواري

مدير کل جهاد کشاورزي خرمشهر

خرمشهر

24

آقاي شاه محمدي

مدير سابق آموزش شيالت

تهران

2۹

آقاي شيرالي

فرماندار خرمشهر

خرمشهر

2۳

آقاي صفري

مسئول کارگاه قالي بافي شرکت

جزيره مينو

سهامي فرش
2۵

آقاي عباسي

معاون منطقه آزاد اروند

تهران

2۱

آقاي عباسي

بازرگان

خرمشهر

2۵

آقاي عطشاني

رييس اداره کار آبادان

آبادان

3۱

آقاي فخري زاده

کارشناس سازمان بنادر و کشتيراني

آبادان

31

آقاي فوالدي

32

آقاي کرم پور

آبادان
رياست اسبق دفتر آمايش سازمان

تهران

مديريت و برنامهريزي
کاشناس ارشد بازنشسته دفتر آمايش

تهران

سازمان مديريت و برنامه ريزي
33

آقاي کشاورز

مديرعامل تعاوني صيادي

تهران

34

آقاي کوهسرخ

رييس سازمان فني و حرفه اي آبادان

آبادان

3۹

آقاي محمدپور

شهردارخرمشهر

خرمشهر

3۳

آقاي مقتدايي

استاندار سابق خوزستان

اهواز

3۵

آقاي مطوف

کارشناس ارشد سازمان مديريت و

خرمشهر

برنامهريزي
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3۱

آقاي ممويي

مديرعامل منطقه آزاد اروند

آبادان

3۵

آقاي مهران ميدري

کارشناس اداره بنادر و کشتيراني

خرمشهر

خرمشهر
4۱

آقاي احمد ميدري

نماينده آبادان در مجلس ششم

تهران

41

آقاي ميري

کارشناس ارشد معماري شهري و از

تهران

مديران اسبق بازسازي آبادان
42

آقاي محمدي

مدير شهرک صنعتي خرمشهر

خرمشهر

43

خانم نصيري نيا

کارشناس دفترآمايش سازمان مديريت

تهران

و برنامه ريزي
44

آقاي هالالت

مديرکل شيالت خرمشهر

خرمشهر

4۹

آقاي يزدان خواه

معاون فرمانداري آبادان

آبادان

4۳

جمعي از صنعتگران

شهرک صنعتي خرمشهر

خرمشهر
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با عنايت به آنکه ميدان پژوهش به طور عمده بر حوزة مصاحبه مبتني است ،مصاحبههاي«باز» با
پرسش هاي«ساختاريافته» مد نظر قرارگرفته است .ساختار پرسش ها معطوف است به شناسايي


تنگناهاي کالن منطقه



تنگناهاي بخشي



مزيت ها



فرصت ها



فرصت هاي نزديک به تحقق

متن مصاحبه با مصاحبه شوندگان پياده شده ،سامان يافته و سپس مندرجات آن حول محورهاي پنج
گانة ساختار مورد نظر ،طبقه بندي و به فيش پژوهش مشتمل بر  2۱۱مورد تبديل گرديده است.
اطالعات برگرفته از حوزةمطالعه نيز در نهايت به فيش پژوهش مبدّل شده و مطالب اصلي و
حاشيهاي ميدان مشاهده نيز به صورت نکته ،مکتوب شده است.
و

بدين ترتيب فيشهاي برگرفته از حوزههاي
مواد و مصالح اصلي تهية گزارش محسوب ميشوند.
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گزارش پژوهش متشکل از دو بخش اصلي است؛

بنادر آبادان و خرمشهر و

پژوهش در بخش توصيفي خود ابتدا،

بزنگاههاي توسعة آن ها را ترسيم مي کند و آن گاه در ادامة توصيفها،
منطقه را پيشاروي قرار ميدهد و سپس ذيل عنوان

و سپس
 ،به مسائل

کليدي منطقهاي ،ملي و محلي حول آيندة اقتصادي – اجتماعي دو شهر ميپردازد.
گزارش ،در انتهاي توصيف ها و قبل از آن که به حوزة تجويزها وارد شود،
باز ميکند و به يک معضل تاريخي بر سر راه احياي منطقه ،توجه ميدهد.
در بخش تجويزي ،در ابتدا

شامل
در

مطرح و سپس اهداف مدل تبيين ميشود.
ادامة اين بخش مقابل روي قرار ميگيرند و در انتها راه کارهاي احياء منطقه ،حول
معرفي ميشوند
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از آنجا که ارائه راه حل براي بهبود شرايط و يا احياي هر پديدة تضعيف شده و آسيب
ديده ،نياز به شناخت واقعي از وضعيت موجود آن دارد و شناخت واقعي موجوديت نيز
به طور منطقي به کسب آگاهي از پديده و سير حرکت آن محتاج است ،پيش از آن که
تنگناها و مشکالت کنوني شهرهاي آبادان و خرمشهر ،معرفي شوند ،در يک گريز
تاريخي به پس زمينة تاريخ اقتصادي و بزنگاه هاي توسعة دو شهر مورد مطالعه
مينگريم .اين نگاه تاريخي ،به تجويزهاي نهايي براي برون رفت از وضعيت کنوني،
کمک مؤثري خواهد کرد.
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•آغاز ساخت پااليشگاه در سال  12۱۱ه  .ش
•پايان ساخت پااليشگاه به سال  12۵1و صدور اولين مجموعة پااليشي به ميدان43۱۱
تن از بندر اختصاصي شرکت ملي نفت ايران و انگليس
•تأسيس دفتر مرکزي شرکت ملي نفت ايران و انگليس
•افزايش توان توليد پااليشگاه در سال  13۱۱به ميزان  ۳ميليون تن پااليش ساالنة نفت
خام.
در پي اين مهم ،پااليشگاه آبادان در ردة چهارمين پااليشگاه جهان قرار گرفت.
•تغيير نام شهر از عبّادان به آبادان در سال 1314
•پايان يافتن مرحلة نهايي توسعة مناطق شهري شرکتي در سال 132۵
•پايين آمدن پرچم انگلستان و تابلو شرکت ملي نفت ايران و انگليس از سردر دفتر مرکز
شرکت در آبادان و به اهتراز در آمدن پرچم ايران و نصب تابلو شرکت ملي نفت ايران
بر سردر دفتر
•جهش توان توليد پااليشگاه در سال  1341به ميزان  ۳۱ميليون تن در سال
•آغاز جنگ ايران و عراق در  31شهريور ماه  13۹۵و توقف فعاليت پااليشگاه در اثر
آتش تهاجم عراق
•آغاز فعاليت محدود پااليشگاه در سال 13۵2
•نائل آمدن پااليشگاه به ظرفيت توليد پيش از جنگ در سال 13۵۳
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•مبدل شدن به بندرگاه در سال  11۵1ه.ش
•يگانه راه تجارت جنوب در آغاز دهة 12۵۱
•تجهيز کيفي بندر به سال  13۱۱به اسکلة بزرگ با قابليت پهلوگيري کشتيهاي باري
•تغيير نام رسمي از محمره به خرمشهر در سال 1314
•مورد بهره برداري قرارگرفتن اسکله تجاري بزرگ در سال  131۱و پهلوگيري يک
فروند کشتي اقيانوس پيما
•کاربري نظامي بندر خرمشهر در سال  ) 21۵41( 132۱در جهان جنگ دوم بين الملل با
احداث  ۳اسکله براي بارگيري نظامي متفقين
•احداث اسکلة بتوني به طول  3۳۱متر و عرض  ۹/32متر در سال هاي پس از جنگ
دوم
•آغاز تجهيز و نوسازي ساختمان بندر در سال  1334و افزايش اعتبار در دو مرحله در
سال هاي  133۵و  ،134۱منجر به افزايش طول اسکله از  1۱۱۱متر به  13۹۱متر و
فزوني تعداد ايستگاههاي پهلوگيري به  ۵مورد
•تجهيز بندر به دستگاه مکنده به سال 13۹2
•اشغال خرمشهر از سوي نيروهاي متجاوز عراق از آبادان 13۹۵
•آزادي «خونين شهر» در سوم خرداد 13۳1
•راه اندازي و آغاز به کار اسکلة  4پست بندر خرمشهر در آبان ماه  13۵1و بارگيري
شناورهاي بادي با ظرفيت باالي  ۱۹تن به مقصد کويت
•ورود اولين کشتي تجاري متعلق به امارات متحده عربي با  1۳۱تن کاال به بندر خرمشهر
پس از  12سال در دي ماه سال 13۵1
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براساس آنچه که در سند رسمي«گزارش نهايي برآورد خسارات اقتصادي جنگ تحميلي» توسط
سازمان برنامه و بودجه در پاي ان جنگ هشت ساله منتشر شده است ،استان خوزستان باالترين ميزان
خسارات مستقيم ناشي از جنگ را متحمل شده است .خوزستان از مجموع  432/۱11/3۱ميليون ريال
خسارات مستقيم وارده به استان هاي کشور ،ميزان  ۳۹۵/۹۹۱/1۱ميليون ريال معادل  3/34درصد کل
خسارات مستقيم وارده را به خود اختصاص ميدهد .در توزيع  ۳۹۵/۹۹۱/1۱ميليون ريال خسارات
مستقيم 1۹ ،درصد مواد و کاال ۵3/13 ،درصد ماشين آالت و تجهيزات و  2۹/۵1درصد ساختمان و
تأسيسات سهم داشتهاند .در ميان شهرستانهاي استان ،آبادان و خرمشهر باالترين سهم در آسيب هاي
وارده را متحمل شدهاند.
با عنايت به تحت اشغال بودن خرمشهر به مدت تقريبي  1۱ماه و تحت محاصره قرارداشتن آبادان به
مدت تقريبي يک سال و همچنين با توجه به تداوم بمباران ها در حد فاصل آزاد سازي خونين شهر و
رفع حصر آبادان تا زمان اعالم آتش بس در تير ماه  ، 13۳۵ميزان تخريب و فرسايش دو شهر ،بس
قابل توجه است؛
مطابق اطالعات رسمي منتشره ،ميزان واحدهاي مسکوني با  1۱۱درصد تخريب در خرمشهر به ۵/42
درصد در سال  ۳۵بالغ مي شود و تعداد کل واحدهاي مسکوني آسيب ديده در آبادان نيز در سطخ
 41۵43واحد گزارش شده است.
دو شهر همسايه در دوران بازسازي -که ربع قرن را در بر ميگيرد( ، -)13۳1-13۱۹سه موج را
تجربه کرده اند؛
 موج اول 13۳4-13۳1
 موج دوم 13۵۱-13۳۵
 موج سوم 13۱۹-13۱2
دو شهر از آغاز روند بازسازي ،با تقابل دو ديدگاه در حيطة تصميم سازان -تصميم گيران مواجه
بودهاند؛

و

اين دو ديدگاه که بر بنيانهاي فکري کامالً متفاوتي قرارداشتند ،هر يک ويژگي هاي خاص خود را
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دارا هستند:


 بازسازي با محوريت دولت و بدون مشارکت مردمي ساخت و ساز در بيرون از منطقه تخريب يا«شهر خراب» ساخت و ساز متمرکز و تند آهنگ بازگشت يک بارة جمعيت به شهر و استقرار در واحدهاي مسکوني آماده
 بازسازي با پشتيباني دولت و مشارکت مردم ساخت و ساز در منطقه تخريب يا «شهر خراب» روندي بودن ساخت وساز بازيافت هويت شهر در جريان بازسازي بازگشت تدريجي جمعيت به شهرجدا از آن که در اثر آتش پرحجم سال هاي  13۳۳-13۳4به روي دو شهر ،فعاليت هاي بازسازي
منطقه به طور کامل متوقف شد و امکانات بازسازي از اين منطقه به دزفول منتقل گرديد ،تقابل دو
ديدگاه مورد اشاره نيز به سهم خود در بطني شدن حرکت بازسازي در کنار عواملي چون مديريت
ناکارآمد و اتالف سرمايه و زمان ،مؤثر بوده است.
چنانچه در اين دوران طوالني که به ربع قرن بالغ مي شود،

که بر نقش مشارکتي

مردم در ساخت و ساز ،ايفاي نقش دولت به عنوان بسترساز و تسهيل گر و رعايت قواعد توسعه اي
تأکيد داشت ،محور بازسازي قرار مي گرفت ،به طور طبيعي وضعيت منطقه با آن چه که هم اينک
مشاهده مي شود ،متفاوت بود.
در اسفندماه  ،13۱2در شرايطي که عمالً روند بازسازي آبادان و خرمشهر متوقف شده بود،
هيئتوزيران در جلسة  ،13۱2/12/1۱مصوبه اي به قصد خروج از اين شرايط در مسير «حل
مشکالت موجود و پي ريزي توسعة شهرستان هاي آبادان و خرمشهر» با هماهنگي سازمان مديريت و
برنامه ريزي و شوراي برنامه ريزي استان خوزستان در  1۹بند به ثبت رسانيد .مصوبه اي که دستگاه
هاي اجرايي مختلف را به انجام سلسله وظايفي براي پيشبرد امور در منطقه« ،مکلف» ميکرد .سپس
بازسازي آبادان و خرمشهر از تخصيص اعتباري به ميزان ساالنه  2۹ميليارد تومان از ابتداي سال
 13۱3برخوردار شد .اين ميزان تخصيص در سال  13۱3نه به طور کامل اما در سال  13۱4صد در
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صد جذب شده است .در شهر آبادان ،برق ،فاضالب ،به سازي روستايي ،آبرساني روستايي،
شيالت ،بندر چوئيده ،راه هاي روستايي و شهرک صنعتي از اين رديف بهرهمند شده و در خرمشهر
نيز از اين محل اختصاصي براي تکمي ل بازار ،ساخت راه شلمچه ،آب رساني روستايي ،به سازي
روستا ۵طرح آبزيپروري شهيد احمديان ،تجهيز دانشگاه علوم و فنون دريايي ،آب شهري ،برق
روستايي ،شهرک صنعتي ،جاده سوسنگرد -حميديه و روستاهاي دشت آزادگان ،استفاده به عمل آمده
است.
در شرايط کنوني نيز منطقه با معضالت خاص خود روبروست.
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پژوهش در ميادين مطالعه ،مشاهده و مطالعه در پي آن بود تا تنگنا ها و مشکالت احياي منطقه را به
طور جدي دريابد و طبقه بندي کند .اين پيگيري خصوصاً در ميدان مصاحبه که پيش از

نفر را در

برگرفته ،متعّين است .در همين حال دو طيف از پنج طيف پرسشهاي ساختار يافتة ميدان مصاحبهها
به «تنگناشناسي کالن منطقه» و «تنگناشناسي بخشي منطقه» اختصاص يافته است.
تنگناشناسي کالن منطقه ،خود به دو عرصة

و محدودة

آن رو صورت گرفته است که برخي مشکالت ،خارج از مدار

تفکيک شده است .اين تفکيک از
و برخي در مدار محلي است.

با عنايت به آن که در طول ربع قرن اخير ،امر«بازسازي» يک«طرح ملي» قلمداد ميشود و در اين
ميان ،بازسازي آبادان و خرمشهر خصوصاً با «حساسيت ملي» مواجه است و همچنين از آنجا که
تصميمات کالن ،سياست گذاري ها ،برنامه ريزيها و تخصيص اعتبار بازسازي آبادان و خرمشهر در
انجام ميگيرد ،بخشي از تنگناها به طور طبيعي به

مربوط ميشود.

در پي ارائه اين توضيح ضروري ،تنگناهاي کالن منطقه ،مرتبط با عرصه ملي و محدودة محلي و
سپس تنگناهاي بخشي ،معرفي ميشوند؛
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از آنجا که شکل گيري شهرآبادان حول محور پااليشگاه در يک سده قبل و نيز تبديل
خرمشهر به يک بندرگاه بزرگ در چند دهه پيش ،با ديدگاه ها چشم اندازهاي آمايشي
همان هنگام ،انجام گرفته است و تحوالت سه دهة اخير خصوصاً جنگ هشت ساله نيز
وضعيت و موقعيت هر دو شهر رادگرگون کرده است ،لذا برنامة احياي منطقه ،به طور
طبيعي نياز به مطالعةآمايشي جديد و تعيين جايگاه مجدد دو شهر دارد .مطالعه اي
ضروري که تاکنون زمينة انجام آن فراهم نشده است.

از نقدهاي مستند و رسمي روندبازسازي منتشره از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي
و همچنين از بيان مسئوالن محلي و کارشناسان محل و بيرون از محل ،چنين دريافت
ميشود که بازسازي منطقه فاقد نظرية بازسازي و راه کارهاي استراتژيک مربوط به آن
است.

آن چنان که از قرائن هويدا است ،بازسازي از ديدگاه تصميم گيران و برنامه ريزان کالن،
بر نوعي تلقي فيزيکي و صرفِ ساخت و ساز استوار است .به عبارتي روند موجود
بازسازي ،تعريف پروژه هايي است که در يک ربط منطقي و هماهنگ با يکديگر قرار
ندارند و يک انگاره و برنامة توسعهاي را براي احياي منطقه ،ارائه نميدهند.

شرايط کنوني« نه جنگ و نه صلح» و عدم امضاي قرارداد صلح پايدار ميان ايران و عراق
از يک سو و وضعيت نا متعادل منطقه ناشي از حضور امريکا و متحدين در کشور
همسايه -عراق -از ديگر سو ،در عمل به اتخاذ سياست احياط امنيتي انجاميده است و
اين امر ،خود به عنوان يک عامل رواني منفي در روند احي اءمنطقه ،عمل ميکند.
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اتخاذ سياست احتياط امنيتي از جانب تصميم گيران کالن ،در عمل به ريسکناپذيري
دولت در عمليات زير بنايي منجر شده است .اين معضل ،خود در ريسک ناپذيري بخش
غير دولتي نيز تأثيري به سزا برجاي نهاده است.

آن چه که در سال هاي اخير رخ داده است بسنده کردن به تخصيص اعتبار ،بدون استفاده
از اهرم مديريتي براي پيشبرد کار و نيز اهرم نظارت به عنوان عاملي براي تضميمن
عملياتي است.
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 فقدان مديريت کالن و هماهنگتالش براي احياي منطقه فاقد يک مديريت کالن و هماهنگ است که به عنوان مديريتي
واحد ،بر دستگاههاي اجرايي عمل کننده ،هدايت و نظارت اعمال کند .فرمانداريهاي هر
دو شهر ،از ايفاي چنين نقشي کامالً بدورند.
 ناکارآمدي مديريت محليمديران محلي دو شهر عموماً به مرکز استان و مرکز کشور نگاه دارند ،غيرمخيراند ،از
ايدههاي راه گشا بدوراند ،نا اميد و خسته به نظر ميرسند و فاقد اشراف نظري و عملي
الزم و کارآ بر حوزة مديريتي خويش اند.
 پيشرفت نطئي پروژه هاپروژه احدث فاضالب خرمشهر به طول  42۱کيلومتر ،طي سال اخير تنها  2۱۱کيلومتر
پيشرفت داشته است .رها بودن عملي ات ورزشگاه خرمشهر ،پروژة آب آبادان ،گازرساني دو
شهر و ...نشان از رها بودن و يا پيشرفت بسيار کند پروژه ها دارد.
 اتالف سرمايه و زمانمطابق اطالعات کارشناسي و نيز مستندات منتشره از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي،
تا کنون  ۳۱۱ميليارد تومان اعتبار به بازسازي خرمشهر اختصاص يافته اما هنوز  4۱درصد
اراضي شهر ،خارج از حوزة بازسازي قرار دارند.

تنزل موقع اداري منطقه
در دوران قبل از انقالب و جنگ ،دستگاه هاي اجرايي دو شهر ،عنوان «ادارة کل» داشته و
در سطح استان نيز شاخص بوده اند .اما هم اينک از چنين سطحي برخوردار نيستند .در
همان زمان ،کنسولگري عراق نيز در خرمشهر مستقر بوده است که خود حاکي از اعتبار
سياسي منطقه بوده است.
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 سطح نازل کارشناسي محليدستگاه هاي اجرايي محلي عموماً از حضور کارشناسان توانا ،تهي هستند.
گرچه اين ضعف در مرکز استان نيز قابل مشاهده است.
 رشد هزينه هاي پرسنلينسبت هزينه هاي پرسنلي دستگاه ها به کل هزينه ها در مقايسه با گذشته فزوني يافته است.

 رها بودن زيربناهادو شهر فاقد آب شرب بهداشتي ،سيستم فاضالب و گاز شهرياند .برق صنعتي خرمشهر
نيز با مشکالت خاص خود مواجه است.
عدم تسطيح اراضي کشاورزي و فقدان زهکشي و سيستم شوره زدايي اراضي ،بخش ديگري
از معضالت زيربنايي منطقه است.
 فقدان نظام پيشيني و پسيني توليددر عموم موارد ،نظام هاي ماقبل و مابعد توليد مهيا نيست و توليد را با مشکالت جدي
مواجه ساخته است.
 پاره شدن زنجيرة ارتباطات توليدي فروپاشي نظام پيمانکاري توانمند محلي فرار سرمايهسرمايههاي به کار افتادة خصوصي در محل ،سرمايه هاي خرد و متوسط اند و سرمايه هاي
کالن ،در بي رون از محل اعم از شهرهاي پررونق داخلي و خارج از کشور ،به کار افتادهاند.
 مهاجرت تخصصيبرخالف گذشته که آبادان جاذب تخصص هاي متنوع فني و خرمشهر جاذب تخصصهاي
تجاري و بندر گاهي بوده اند ،در طول سال هاي گذشته ،متخصصان دو شهر در بيرون از
محل ،ماندگار شده اند.
 نرخ مشارکت نازل توليدکنندگان خصوصي ناکارآمدي نظام وام و اعتبارنظام بانکي محلي آن گونه که بايد حامي توليد نيست.
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 بيکاري پردامنهنرخ بيکاري خرمشهر  2۱درصد اعالم شده است که باالترين نرخ در ميان شهرستانهاي
کشور است.
نرخ بيکاري رسمي آبادان اعالم نشده است اما مسئوالن شهري ،ميزان بيکاري را«انبوه»
ميخوانند.
 نيروي کار فاقد مهارت و کم سواداز مجموع متقاضيان کار ثبت نام کرده در مراکز کاريابي آبادان در سال  1۹ ،13۱3درصد
داراي مدرک ابتدايي 3۱ ،درصد راهنمايي 4۱ ،درصد ديپلم ۹ ،درصد فوق ديپلم و تنها ۳/۳
درصد ليسانسيه اند.
اين ارقام در مورد خرمشهر به ترتيب  3 ،3۹/۹ ،۹۱ ،4/۹و  ۹درصد است.
 غلبة اقتصاد خرد معيشتياقتصاد خرمشهر ،اقتصاد خرد معيشتي است و اقتصاد آبادان نيز منهاي اقتصاد نفت ،به
همين گونه است.

 سکنة کمتر شهري -بيشتر روستايي در خرمشهراز آن جا که جمعيت اسکان داده شدة پس از جنگ در خرمشهر عموماً عشايري و
روستايي اند ،شهر فاقد جمعيتي با فرهنگ شهرنشيني است.
 سکنة مرکب -مهاجر در آبادانبا توجه به عدم بازگشت بخش اعظم جمعيت شهرنشين قبل از جنگ ،جمعيت
کنوني آبادان ترکيبي از قوميت هاي مختلفِ مهاجر است.
 برتري کمّي قوميت عرب در منطقهترکيب جمعيت منطقه نسبت به سال هاي قبل از جنگ ،به طور جدي به نفع قوميت
عرب ،تغيير يافته است.

 بي اعتمادي عمومي به دولت ناشي از دو دهه وعده هاي عمل نشده و بي دستاوردي احساس عمومي شهروند درجه دومي بودن ميان سکنة منطقهانتشار الکترونيکیwww.hodasaber.com :
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 فرهنگ کار غيرتوسعه ايبنا به اظهار مسئوالن ادارات کاريابي ،متقاضيان کار عموماً در پي مشاغل خدماتي دولتي
هستند.
 تنزل فاحش دانش عمومي در منطقه و تقليل جدي سهم منطقه در جامعه دانشگاهي کشورو پذيرش در آزمون هاي ساالنه آموزش عالي.
 مقايسة دم به دم با شرايط زيست قبل از جنگ و انقالب حس بارز بي آيندگي در اهالي تنش بالقوة قومي -عدم بهره مندي از امکانات مناسب بهداشتي -درماني ،رفاهي ،فرهنگي و ورزشي
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 فقدان طراحي صنعتي مبتني بر مزاياي نسبي محليتوليدکنندگان صنعتي محلي بدون آن که چارچوب طراحي صنعتي مبتني بر مزاياي
نسبي را از سوي مديران محلي يا استاني در دست داشته باشند براساس تشخيص و
گرايش خود مبادرت به سرمايه گذاري و سامان دهي توليد کرده اند.
 شهرک صنعتي بدون خدمات الزم و کارآ ايجاد لگو صنايع خرد و متوسطصنايع شکل گرفته در منطقه ،صنايعي از نوع خرد و متوسط اند.
 نظام بانکي غيرهمراه و مشکل اخذ وثيقه هاي سنگين از متقاضي وام ريسک باالي سرمايه گذاري کمبود فاحش طيف تکنسين و کارگر ماهر باال بودن قيمت تمام شدة کاالهاي صنعتي عدم شناخت کافي توليدکنندگان از بازارهاي همجوار -فقدان تشکل صنفي صنعتي براي پيشبرد مطالبات صنعتگران

مستقل از مشکل کالن فقدان طراحي صنعتي مبتني بر مزاياي نسبي محلي ،صنايع
شکل گرفته در يک دهة اخير صنايعي است با سرمايه هاي خرد و متوسط که در
بستري نامناسب از امکانات زيربنايي و خدمات پشتيباني ضمن و پس از توليد،
زيست مي کنند .مضاف آنکه با مشکل جذب نيروي ماهر و متخصص روبرو هستند.
ناآشنايي توليدکنندگان با بازارهاي صادراتي کشورهاي همجوار و مجهز نبودن آن ها
به تشکيالت صنفي پيش برنده ،از ديگر مشکالت بخش است.
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 فقدان سياست واحد کشتعدم اعمال سياست واحد کشت از سوي مديران محلي يا استاني ،مبتني بر
استعدادهاي کشت منطقه.
 ناآماده بودن اراضياراضي از يکسو با تخريب ناشي از جنگ و از ديگرسو با شوره زدگي ناشي از
نفوذ آب شور مواجه اند.
 اضمحالل نظام آبياري طبيعي نخيالتنخيالت منطقه که در دوران قبل از جنگ از نظام آبياري طبيعي ناشي از جزر و مد
آب بهره ميبردهاند ،به دليل شکستن سدبندي هاي سنتي و پرشدن انهار ميان
درختان و اليروبي نشدن آن ها ،از کاربري اين نظام محروم اند.
 فقدان مديريت توليد و صادرات در حوزة نخيالت عدم انجام مطالعات کافي فاز صفر در سرمايه گذاري هاي جديد در حوزة آبزيپروري
 -توقف کشت ميگو در اثر انتشار بيماري لکة سفيد

جدا از غيبت سياست واحد کشت و فقدان نظام مشورتي براي ارائه مشورت به توليدکنندگان
محلي ،نخيالت به عنوان مظهر بخش کشاورزي منطقه ،نظام آبياري طبيعي خود را که از
جزرومد دريا بهره مي جسته است ،مضمحل مي بيند .معطل ماندن اليروبي انهار که احياي
نظام آبياري طبيعي را ممکن مي کند ،از مشکالت اصلي اين حوزه به شمار مي آيد.
دخالت هاي دولت در خريد و انبار کردن محصوالت نخيالت در شرايط کنوني به کاهش
کيفيت و افزايش قيمت منجر شده است .از سويي مشکل ديرينة بسته بندي و شکل نگرفتن
روندهاي فرآوري خرما ،موقعيت ناپايداري براي خرماي منطقه در بازارهاي صادراتي ،فراهم
آورده است.
صيفي کاري چه در شکل «ميان نخلي» و چه به شکل مستقل به طور عمده به تأمين مصرف
خانوادگي و محلي اختصاص دارد و در پي يافتن بازارهاي گسترده تر و پايدار نيست.
بخش صيادي سهم درخوري در مجموعه ميزان صيد کشور ندارد .در حوزة آبزي پروري
جديد که به طور مشخص تر در مجموعة شهيد احمديان خرمشهر ،سازمان يافته است ،فاز
صفر طراحي نشده و مزارع ماهي و ميگو با مشکالتي اساسي مواجه اند.
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در همين حال ،پيدا شدن بيماري «لکه سفيد» در مزارع ميگو ،عمالً به تعطيل کشت ميگو در
منطقه انجاميده است.

 -ناپايداري مزيت بندر خرمشهر و وابستگي آن به اعمال معافيت

درصد

 ناپايداري مقررات رسوب نکردن کاالهاي وارداتي از بندر خرمشهر در بازار اين شهر نابساماني و آشفتگي در تجارت با عراق -آمادگي هميشگي تجار و حق العمل کاران محلي براي نقل مکان به بنادر پررونق

از آنجا که بندر خرمشهر با تنزل فاحش موقعيت مواجه است ،در سال  ۱4در باالترين
سطح سالهاي اخير خود ،تنها  ۹/1ميليارد دالر از ارزش واردات کاالهاي ورودي به
کشوررا به نام خويش ثبت کرده است.
با عنايت به آن که در سال هاي اخير واردات کاال از بندر خرمشهر از  ٪3۱و سپس٪2۱
معافيت بهره ميبرد ،بندر از «مزيت موقت» برخوردار است و در صورت حذف٪2۱
معافيت ،انگيزه اي براي واردات کاال از طريق اين بندر وجود ندارد.
از سويي ،طي ف تجار و حق العمل کاران منطقه با مشکالت اداري – تشکيالتي خاص
خود روبرو هستند.
آبادان نيز به مثابه يک بندر ،صاحب موقعيت نازلي در نظام بندرگاهي کشور است.در همين
حال مبادالت تجاري مرزي با کشور عراق که در بازار مرزي شلمچه متمرکز است مشکالت
حقوقي ،اداري ،مالي و امنيتي خاص خود را داراست و به نسبتي که عراق به
سمتسامانيافتن پيش رود ،نقش ايران در بازار عراق محدود و محدودتر خواهد شد .در
وراي آنچه عنوان شد ،شايان توجه است که کاالهاي وارداتي از بندر خرمشهر ،در منطقه
رسوب نکرده و ورود کاال به مانند سال هاي قبل از جنگ به ايجاد بازار پر رونق داخلي منجر
نشده است.
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فقدان اعتنا به انجام مطالعات آمايشي منطقه و نيانديشيدن به
ضرورت تعريف و تعيين جايگاه مجدد دو شهر آبادان و خرمشهر و
در مقابل آن ،استمرار تصميمات خرد ،کوتاه مدت ،روزمرّه و
غيراستراتژيک ،مادر تنگناهاي منطقه به حساب مي آيد.
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هر طراحي و تجويز براي عبور از وضعيت موجود و راه بردن به وضعيت جديد ،نيازي مبرم به «ذهنِ
متوجه» دارد«.توجه» ذهن به تحوالت «متن» و «پيرامونِ» موضوع مورد بررسي ،کمکي است شايان به
گذر آگاهانه از وضعيت کنوني .به عبارتي چنان چه توجه ذهن به فعل و انفعاالت درون پديده و
پيرامون آن معطوف شود ،ترسيم مسيرِ عبور از وضع موجود ،به طور آگاهانه ،ميسر خواهد بود.
از آنجا که قريب به سه دهه از دوران نظم پيشين بنادر خرمشهر و آبادان ميگذرد و در طول اين
دوران ،تحوالتي اساسي و کيفي در عرصههاي بين المللي ،منطقهاي ،ملي و محلي روي داده است و
تحليل شرايط آبادان و خرمشهر ،ديگر با متغيرهاي سه دهه قبل ممکن نيست ،ضروري است به آنچه
که در طول  3۱سال گذشته در متن و پيرامون رخ داده است،

شود .بر اين اساس ميتوان در سه

مدار«بين المللي -منطقهاي»« ،ملي» و «محلي» به مسائل استراتژيک ،توجه کرد.

سه دهه قبل -در سال هاي مياني دهة  -1۵۵۱منطقة بزرگ خليج فارس از منظر قدرتهاي حاکم بر
کشورهاي صنعتي (مشخصاً امريکا ،اروپا و ژاپن) آبراهي براي خروج امن نفت خام و
ورود بي مسئله کاالهاي ساخته شدة کشورهاي صنعتي به بازار کشورهاي منطقة خليج فارس ،قلمداد
ميشد.
از اين منظر ،کشورهاي منطقة خليج فارس در تبادل عام بينالمللي ،نفت تحويل ميدادند و کاال
تحويل ميگرفتند .به همين موازات از آن جا که در ميانة دهة  ،1۵۵۱کشورهاي صنعتي بنا بر يک
تصميم استراتژيک ،سرمايهها و توان تخصصي خود را به سمت صنايعي چون کامپيوترهاي پيشرفته،
ميکروپرسسورها و ......انتقال ميدادند و درصدد بودند تا سرمايه ها و توان تخصصي خود را از
صنايع نفت و مشتقات ،فوالد و ....به منظور مشارکت در حوزههاي جديد ،آزاد کنند ،بر آن شدند تا
صنايع نفت و مشتقات را به کشورهاي پيشرفته تر کشورهاي حوزة خليج فارس ،واگذارند .اين
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تصميم در حد فاصل سالهاي مياني دهة  1۵۵۱تا نيمة دهه 1۵۱۱به مورد اجرا گذاشته شد .لذا زان
پس ،کشورهاي اين حوزه ،وظيفة صدور فرآوردههاي نفتي و سرمايهگذاري در صنايع پتروشيمي در
ديگر مناطق جهان را نيز عهده دار شدند.
اين منطقه در پي سقوط رژيم شاه در سال  1۵۵۵و وقوع جنگ ايران و عراق در سال ، 1۵۱۱
دستخوش تحوالتي جدي شد .به عهده گرفتن نقش کليدي توسط شيخنشين هاي حوزة خليج فارس
از مهمترين رخدادهاي پس از دهة  1۵۱۱تا کنون است؛
در پي آن که عربستان و کويت ،ميزباني صنايع مشتقات نفت را در عرصة بين المللي عهده دار شدند،
کويت و امارات متحدة عربي نيز به مراکز تجاري بينالمللي تبديل گرديدند .در راستاي ايفاي نقش
جديد،کويت و سپس امارات به نمايشگاه کاالهاي ساخته شدة کشورهاي صنعتي و مرکز صادرات
مجدد ،مبدل شدند ،اما در پي تهاجم ويرانگر رژيم عراق به کشور کويت در سال  ،1۵۵۱کويت نقش
خود را از کف داد و در مقابل ،جايگاه امارات مستحکم تر از قبل شد .در فرآيند دو دهة اخير ،ايجاد
مثلث استراتژيک دبي ،منطقه آزاد جبل علي و ابوظبي به عنوان مراکز تجاري ،نمايشگاهي و اداري،
موقعيت منطقه را در مقاي سه باقبل ،دگرگونه ساخته است .هم اينک در ميانة دهة اول هزارة سوم
ميالدي ،شرکت هاي تجاري شاخص کشورهاي صنعتي ،دفاتر نمايندگي خود را در درون اين مثلث
تأسيس کردهاند و شهر جديدِ صنعتي جبل علي به تنهايي حدود  1۹ميليارد دالر سرمايه جذب کرده
است .در همين حال ارزش صادرات و صادرات مجدد کاال از دوبي به رقمي حدود  1۱ميليارد دالر
در سال  ، 2۱۱۹بالغ شده است.
محل دقت است که در پي نا امني خليج فارس در دوران جنگ نفتکش ها (ميانةدهه ،)1۵۱۱منطقة
آزاد جبل علي به دوران تازهاي از حيات خود وارد شد .دوراني که اين منطقه را به جايگاه کنونياش،
رهنمون ساخت.
بدين ترتيب حوزة خليج فارس عالوه بر آن که نقش ديرينه و سنتي خود مبني بر صدور نفت خام و
فرآورده را به عهده دارد در عمل به
ويترين بزرگ کاالهاي ساخته شده کشورهاي صنعتي
مرکز صادرات مجدد
و پايگاه عظيم تجارت الکترونيک بين المللي
مبدل شده و هم اينک ميزبان سرمايه ها ،مديريت ،توان تخصصي و نرم افزاري کشورهاي صنعتي
است.
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در آغاز دهة ،1۵۵۱به ايرانِ شاهنشاهي دو وظيفة مشخص سياسي -امنيتي و اقتصادي محول شده
بود؛ پس از تجربة ناکام نظامي اياالت متحده در ويتنام و طراحي نظرية مشترک نيکسون -کيسينجر،
رئيس جمهور و وزير خارجة وقت امريکا در جزيرة گوام که به «نظرية گوام» شهرت يافت و با ايدة
«بگذار ديگران به جاي ما بجنگند» به استقرار«محافظان منطقهاي» در کانونهاي بحراني جهان تأکيد
ميورزيد ،رژيم شاه که در مرداد  1332با مساعي آشکار اياالت متحده «حيات مجدد» کسب کرده و
زان پس پيوندي تنگاتنگ با منافع آن کشور در منطقه داشت ،به محافظت منطقه خليجفارس و درياي
عمان ،گمارده شد .اين کارسپاري در سفر تاريخي نيکسون و کيسينجر به تهران در سال 1۵۵2
(،)13۹1تحقق يافت.
از سويي در پي تصميم استراتژيک کشورهاي صنعتي مبني بر انتقال سرمايه ،تخصص و مديريت از
صنايع نفت و مشتقات و فوالد به صنايع نوين ،ايران ميزباني صنايع مشتقات نفت و فوالد را عهده
دارشد.
طراحي مجتمعهاي متعدد پااليشگاهي ،افزايش ظرفيت پااليش در آبادان ،تهران ،شيراز ،کرمانشاه،
تبريزو الوان ،انعقاد قرارداد پتروشيمي معظم ايران – نيپون ميان دولت وقت ايران و شرکت
ميتسوبيشي ژاپن و آغاز به کار طرح در دهة  ۹۱و همچنين تأسيس مجتمعهاي متعدد فوالد و رشد
سرمايه گذاري هاي دولتي و خصوصي به سفارش دولت در اين رشته ،از مظاهر بارز ايفاي نقش
جديد اقتصادي ايران به حساب ميآمد.
اما در پي سقوط رژيم هم پيوند و هم پيمان شاه در بهمن ماه  ۹۵و استقرار نظام مستقل سياسي در
ايران ،شرايط دگرگونه شد و در هر دو حوزة سياسي و اقتصادي ،تحوالت جدي صورت پذيرفت  .از
همان سال هاي نخستين دهة  1۵۱۱تمهيداتي فراهم شد تا کشورهاي عربستان و کويت به جاي رژيم
فروپاشيده شاه ،ميزبان صنايع مشتق از نفت شوند .در پي اين تمهيدات تا سال  ،1۵۱۱بخش مهمي از
صنايع نفتي «هفت خواهران» در اروپا به عربستان واگذار شد و بخشي نيز به همراه تعداد قابل
توجهي از پمپ بنزينهاي شهرهاي مختلف انگلستان از جمله لندن به کويتيها سپرده شد .مضاف آن
که مشابه طرح پتروشيمي معظم ايران -نيپون که از سوي ژاپنيها متوقف شد ،در عربستان به اجرا
درآمد .شايان توجه است که محصوالت طرح پتروشيمي ايران -نيپون بنا بود که تقاضاي بازار
فرآورده منطقه خاورميانه را پاسخ دهد.
بدين ترتيب در يک فعل و انفعال طبيعي تاريخي ،جايگاه سياسي -اقتصادي ايران تغيير يافت .اگر
رژيم شاه در دهة  ۵۱حافظ سياسي -امنيتي منطقه ،صادر کنندة نفت خام و فرآورده و ميزبان صنايع
مشتق از نفت و نيز فوالد و مونتاژ خوردرو قلمداد ميشد .از آغاز دهة  ۱۱به اين سو،نظام مستقر در
ايران «عامل بي ثباتي منطقه» و صادر کنندة سنتي نفت خام و واردکنندة فرآورده و کاالي ساخته شده
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محسوب ميشود.

3
در متن نظم دهة  1۵۵۱ميالدي ،پااليشگاه آبادان به عنوان «پاالي شگاه اول جهان» محسوب ميشد که
در طرح ميزباني صنايع مشتق از نفت توسط ايران ،همچنان جايگاهي درخور توجه داشت .در همان
متن و با توجه به استحالة اقتصاد ايران در اقتصاد بزرگ جهان سرمايهداري از طريق صادرات نفت و
فرآورده و واردات فزايندة کاالهاي ساخته شدة کشورهاي صنعتي ،بندر خرمشهر با پذيرش بيش از
 ۳۱درصد کاالهاي وارداتي کشور به عنوان «بندرگاه اول» ايران و در منطقه بزرگ نيز به عنوان «بندر
عروس» شناخته ميشد .با آغاز تهاجم عراق در ميانة سال  1۵۱۱و اشغال خرمشهرو محاصرة آبادان و
آثار جنون ويرانگر نيروي مهاجم در دو شهر ،ديگر نه آبادان پاالي شگاه اول جهان بود و نه خرمشهر
بندر عروس .تحوالت اقتصادي بين المللي و منطقهاي پس از آن نيز به اين تنزل مرتبه کمک کرد .در
همين حال ،فقدان مطالعات آمايشي براي تعيين جايگاه مجدد دو شهر و فقدان استراتژي بازسازي
وحرکت بطئي ساخت و سازهاي پس از جنگ نيز به نوبة خود در تنزل موقعيت منطقه ،مؤثر بوده
است.
به هر روي آبادان و خرمشهر از جايگاه بين المللي -منطقهاي در نظم پيشين برخوردار نيستند و اين
مهم را در هر تجويز و طراحي بايد مورد عنايت قرار داد.

در تاريخ «دوردست» تر و به طور مشخص در تاريخ سدة اخير توسعة استان خوزستان ،احداث
سدهاي عظيم و نيروگاهها ،تأسيس واحدهاي بزرگ فوالد و ديگر صنايع پايه ،احداث و توسعة بنادر
متعدد و ...تماماً توسط دولت صورت گرفته است .و از سويي اين استان فاقد بازارهاي محلي قطب
گونه همچون بازارهاي اصفهان ،تبريز ،يزد و شيراز و نيز فاقد زنجيرة صنايع بزرگ و متوسط احداث
شده توسط بخش غيردولتي به سان زنجيره هاي صنعتي غيردولتي در استان هاي اصفهان ،آذربايجان
شرقي ،يزد و حتي قزوين است .به اين اعتبار ،استان خوزستان ،استاني

است.

در تاريخ «نزديک دست» تر و مشخصاً تاريخ ربع قرن اخير که دوران بازسازي نام نهاده شده است،
بازسازي استان خوزستان نيز که مطابق اسناد رسمي منتشره ،بيش از  34درصد خسارات مستقيم
وارده بر اثر جنگ را متحمل شده -،فارغ از برخي مشارکت هاي محلي در ساخت و سازها ،-دولتي
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بودهاست.
در چهار چوب واقعيت دولت ساخته بودن استان خوزستان ،دو شهر مورد بحث اين استان نيز ،پيشينة
خاص خود را دارا هستند؛
آبادان در سدة پس از کشف نفت12۱۵-ها.ش تا کنون ، -شهري است

.

«شرکتشهر» ي که در رديف بزرگترين شرکت شهرهاي جهان قرار داشته و شايد بزرگترين شرکت
شهر مناطق نفتي جهان بود .در پررونق ترين دوران اقتصادي آبادان که به دهههاي  4۱و۹۱
بازميگردد ،چنانچه «امکانات شرکتي» از شهر تفکيک مي شد ،شهر از امکانات خاصي بهره مند نبود.
هم اينک نيز که آبادان کماکان دوران «نقاهت» پس از جنگ را سپري ميکند ،چنان چه از  2۱هزار
واحد مسکوني متعلق به شرکت و امکانات بهداشتي -درماني ،فرهنگي و ورزشي -تفريحي وابسته به
آن ،منفک شود ،مشکل بتوان عنوان «بخش» را به آن اتالق کرد.
خرمشهر نيز بندري

است؛ بندري که تاريخ توسعة جديد آن به يک سدة اخير

بازميگردد ،توسط دولت قاجار احداث ،به وسيله دولت رضاخان گسترش و از سوي پهلوي دوم
توسعه و تجهيز يافت.
خرمشهر در ربع قرن اخير نيز ،روند بازسازي کامالً دولتي را از سر گذرانده است.
جدا از تاريخ هاي دوردست و نزديک دست ،در «اکنون» نيز استان خوزستان بيش از ديگر استانهاي
کشور ،تعلق دولتي دارد؛ در آخرين بودجه مصوب اعمال شده کشور مربوط به سال  ،13۱4اعتبار
عمراني استان خوزستان ،به مي زان سه برابر استان اصفهان و برابر با اعتبارات عمراني چند استان کشور
است.
در همين سال ارزش افزودة صنعتي استان خوزستان که با ارزش افزودة  1۵استان برابري ميکند،
محصول فعاليت  3۳4بنگاه دولتي است .در همين حال شهر آبادان در «اکنونِ» خويش نيز مرادف
صنعت دولتي نفت و امکانات وابسته به آن است .خرمشهر نيز زيست حداقلي فعلي خود را مرهون
بندرگاه کم رمقي ميداند که حيات آن وابسته به اجراي معافيت وارداتي  2۱درصد از سوي دولت
است.
استان و دو شهر مورد کنکاش ،يک سده است که به نوعي در «ننَو»ي دولت خوابيده اند.
-2
گرچه در دهة  132۱پاالي شگاه آبادان در مرتبة نخست توان توليد پااليشگاهي جهان قرار داشت و اين
عنوان را تا پيش از آغاز جنگ اي ران و عراق حفظ کرد ،اما از دهة  ۹۱همزمان با نقش پذيري جديد
ايران در عرصة اقتصاد بين الملل و ميزباني صنايع مشتق از نفت ،از يک سو ظرفيت توليد ساير
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پااليشگاه هاي کشور از جمله پااليشگاه هاي تهران ،شيراز و باختران مستمراً افزايش يافت و از
سويي پااليشگاه تبريز در سال  13۹2و دستگاه تقطير الوان در سال  13۹۹مورد بهره برداري قرار
گرفتند .در همين حال در برنامه پنجم عمراني( )13۹۳-13۹2احداث  2پااليشگاه جديد نيز پيش بيني
شده بود .به اين ترتيب سهم نسبي پااليشگاه آبادان در مجموع ظرفيت هاي پااليشگاهي ايران در حال
کاهش بود.
بندر خرمشهر ني ز گرچه چند دهه به عنوان بندرگاه اول کشور ،مطرح بود ،اما از آغاز دهة  4۱ظرفيت
سازي هاي جديد بندرگاهي مدنظر تصميم سازان و تصميم گيران اقتصادي دوره قرار داشته است.
اين سعي در دوران برنامه عمراني دوم ( )1341-1334با تجهيز و ظرفيت سازي بندر شاهپور آغاز
شد (گزارش عملکرد برنامه عمراني سوم،ص )۱۹و سپس در برنامه هاي بعدي ادامه يافت؛ در برنامه
سوم عمراني ( )134۳-1341چنين هدف گذاري شده بود که ظرفيت بندر خرمشهر در سطح ۵۵۱
هزار تن ثابت مانده و در مقابل ،ظرفيت بنادر شاهپور و عباس به ترتيب از ۳۱۱هزار تن به  1۱۱۱تن
و از ۵۹هزار تن به  1۹۱۱تن افزايش يابد (گزارش عملکرد برنامه سوم عمراني ص .)۱۳
در برنامه تجديدنظر شدة پنجم ( )13۹۳-13۹2نيز تجهيز بندر شاهپور ،ايجاد اسکلة جديد در بندر
بوشهر ،تجهيز بندرعباس و احداث بندر چاه بهار مورد تأکيد قرار داشت (برنامه تجديدنظر شدة پنجم
عمراني ،صص)132-133
از ديگرسو در ميانة دهة  ۹۱به سفارش دولت وقت ،شرکت مشاور «سوئه کو» با مليت سوئدي به
مطالعة توسعة منطقه مشغول شد .نتيجة گزارش مطالعاتي شرکت سوئدي نيز بر بديل سازي براي
بندر خرمشهر و افزايش ظرفيت هاي پااليشگاهي در داخل خاک کشور و تقليل نقش پااليشگاه آبادان
تأکيد داشت.
-3
با دقت نظر بر تصميم گيري هاي مندرج در متن برنامه هاي عمراني سال هاي قبل از انقالب و روند
هاي مرحله به مرحلة جانشين سازي براي بندر خرمشهر و توزيع واردات کاال ميان چند بندر و
ظرفيت سازي هاي پااليشگاهي به موازات بهره گيري از پااليشگاه آبادان و همچنين با عنايت به
تجويزهاي مشاوران مبني بر بديل سازي براي بندر خرمشهر و پااليشگاه آبادان ،در مي يابيم که
کاهش نقش و تنزل موقع منطقه ،روندي جاري و ادامه دار بوده و آغاز جنگ در سال  ،۹۵به آن
سرعت بخشيده است.
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منطقة مورد نظر ،بيش از يک ربع قرن و قريب به سه دهه با احساس ناامني سرکرده است .نقطه
چيني که با
جنگ هشت سالة ايران و عراق
حملة عراق به کويت
تهاجم اول امريکا و متحدين به عراق
تهاجم دوم امريکا و متحدين به عراق و اشغال آن کشور
بي ثباتي عراقِ پس از اشغال
ترسيم ميشود.

در پي تهاجم عراق به کويت در ابتداي دهة  ،1۵۵۱کويت به عنوان «ويترين نمايشگاهي» و«مرکز
صادرات مجدد» در منطقه خليج فارس ،نقش خود را از دست داد و زان پس جايگاه امارات
متحده عربي بسيار مستحکمتر از قبل شده و پس از کوتاه مدتي عمالً خالء حذف ظرفيت کويت
را پر کرد.
در پي اين مهم ،آبادان به عنوان بندر مجاور کويت ،از وضعيت پيش آمده متأثر شد .با توجه به
مسافت کوتاه ميان بندر کويت و بندر آبادان ،رونق کويت و موقع استراتژيک آن در تجارت بين
الملل ،به طور طبيعي تأثيرات مثبتي بر آبادان داشت.

وقوع جنگ در عمل به تجهيز و توسعة هرچه سريعتر بندرعباس انجاميد و اين بندر جانشين
بندر خرمشهر به عنوان بندر اصلي وارداتي کشور شد.
به رغم آغاز حيات مجدد بندر خرمشهر از سال 13۵2و نيز با در نظر گرفتن بهره مندي آن از
معافيت وارداتي  2۱درصد ،خرمشهر همچنان بندري فرعي قلمداد مي شود.
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از آنجا که اهالي آبادان و خرمشهر در روند تاريخ توسعة سدة اخير چه در مراحل اوليه و چه
درمراحل بعدي مشارکت نداشته و بازسازي دولتي پس از جنگ نيز زمينه اي جدي براي مشارکت
آن ها در احياي مجدد فراهم نکرد ،روح غيرمشارکتي به عنوان يک خصلت ديرينه ،در اين دو
شهر پايدارتر شد.
مقايسه ميان نوع مواجهة مردم دزفول و انديمشک با رويکرد آباداني ها و خرمشهري ها،نشانگر
تفاوت روحيات و ميل به مشارکت است؛
دزفول در آخرين سرشماري نفوس و مسکن در دوران قبل از جنگ که به سال 13۹۹بازميگردد با
 121،2۹1نفر سکنه ،داراي فاصله جمعيتي 1۵2،۱1۵نفري با آبادان (2۵4،۱۳۱نفر)و  1۵،23۵نفري
با خرمشهر ( )14۱،4۵۱بود (جدول شمارة .)1اين شهر به رغم قرار داشتن در زير آتش پر
حجم عراق و بمباران ها و موشک باران هاي بسيار وسيع و پرتعداد ،سکنة خود را از دستنداد و
اهالي با رفت و برگشت هاي متعدد به خارج از شهر به هنگام بمباران و موشک بارانواستفاده از
پناهگاههاي موقت ،همزمان به ،بهسازي منازل مسکوني و محل کسب و کار خود پرداخته
واقتصادي معيشتي را نيز سرپا نگه داشتند .جمعيت دزفول در آخرين سرشماري نفوس و مسکن
( )13۵۹به طور تقريبي برابر با جمعيت آبادان و حدود دو برابر بيش ازجمعيت خرمشهر رقم
خورده است .گرچه دزفول نه به اشغال در آمد و نه محاصره شد ،اما اهالي ضمن زيست در
شرايط کامالً ناامن و تهاجمات ويرانگر ،معيشت و بازسازي را همزمان پي گرفتند ،به طوري که
هم اينک اثري از آثار جنگ در شهر مشاهده نمي شود.
به همين موازات ،موقعيت انديمشک و ضريب مشارکت اهالي آن نيز محل توجهاست؛انديمشک
در سال  13۹۹با  ۱۱۹/32نفر سکنه از جمله شهرهاي کم جمعيت استان خوزستان
محسوب ميشده است .اين شهر در سرشماري سال  13۵۹با  1۱۳،۵23نفر سکنه ،چهارمين شهر
پر جمعي ت خوزستان پس از اهواز ،آبادان و دزفول قرار دارد و جمعيت آن  1،2۱۵نفربيش از
جمعيت خرمشهر است.
اهالي اين شهر «عبوري» ،در طول سال هاي جنگ و پس از آن ،شهر خود را بسيارآبادترازدوران
جنگ ،رقم زدند .به گونه اي که چنين عنوان ميشود؛ «انديمشک به اعتبار جنگ آباد شد».
شايان دقت است که بافت هاي جديد شهري انديمشک در طول اين سال ها به بيش از دوبرابر
افزايش يافته و جمعيت آن نيز در حد فاصل سالهاي  13۵۹-13۹۹به  3/۹برابر بالغ شده است.
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جدا از آن که هيچ تحرک جدي حزبي -حتي احزاب درون حاکميتي -در سطح شهرهاي
آبادان و خرمشهر مشاهده نمي شود ،نهادهاي مدني اعم از تشکل هاي صنفي ،خيريه ها و NGOها
نيز در منطقه وجود ندارند .از اين رو جدا از نرخ مشارکت پائين شهروندان ،بستري نيز براي بروز
و ظهور ميل مشارکت وجود ندارد.

جمعيت بازگشته به خرمشهرِ پس از جنگ ،جمعيتي عمدتاً روستايي -عشايري است که درعمل
جانشين جمعيت شهرنشين قبل از جنگ شده است.
آباداني هاي بازگشته به بوم نيز به طور عمده از شهرونداني هستند که در سال هاي مهاجرتدوران
جنگ ،صاحب امکان و فرصتي در مناطق ديگر نشده اند و عموماً فاقد ظرفيت امکان آفريني و
فرصت سازي اند.

در سه دهة اخير مديريت هاي استاني و بعضاً ملي به طور عمده در اختيار دزفوليها،بهبهانيها و
شوشتري ها قرار داشته و تعدادي از آن ها نيز به عنوان مديران مطرح استاني و ملي تلقي
ميشوند .به همين موازات مديران آباداني (غيرشرکتي) و خرمشهري ،کمتر در سطح مديران
ردةنخست و مطرح استان قرار گرفته اند.
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تحوالت جمعيت در شهرهاي استان خوزستان  133۹ـ 13۵۹

مآخذ :نتايج سرشماري سال هاي  133۹تا  ،13۵۹مرکز آمار ايران
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با عنايت به آن که « مطالعة آمايشي» به قصد تعيين جايگاه مجدد آبادان و خرمشهر ،مبرم ترين نياز
احياي منطقه به حساب ميآيد و بدون دست يازيدن به آن ،امکان طراحي استراتژيک اقتصادي-
اجتماعي وجود ندارد ،توصي ه به هرگونه اقدام در سطوح کالن ،مياني و خرد ،از پشتوانة عملي قابل
اتکاء و نيز از ضمانت پايداري و استمرار ،برخوردار نيست.
اما سوي ديگر واقعيت آن است که اعتقاد و ارادة آمايش در عمل وجود ندارد و تصميم گيران ارشد
بدون توجه به تحوالت جدي و استراتژيک در منطقة بزرگ خليج فارس و درياي عمان و نيز بدون
اعتنا به سمت و سوي اقتصاد بين الملل و با اتکاء به انگاره هاي قبلي در خصوص موقعيت آبادان و
خرمشهر ،درصدد کشيدن «زَر ورق تزئيني» به روي منطقه اند.
پارادوکس اصلي منطقه و نيز پژوهش در همين دوگانگي نهفته است؛

از منظر منطق استداللي ،هنگام رسيدن به «ايستگاه پارادوکسيکال» ،بايد پژوهش را خاتمه يافته تلقي
کرد و بر پيش نياز مطالعة آمايشي ،اصرار ورزيد .اما هم اينک با يک نياز مبرم و يک واقعيت سترگ
مواجهيم؛
 نياز مبرم اهالي «دعوت شده» به منطقه به استمرار حيات ،معيشت حد متوسط و اميد به
زندگي
 واقعيت سترگ فقدان ديدگاه استراتژيک و مترتب بر آن ،طراحي هاي استراتژيک در
نظام تصميم گيري
لذا بسيار مهم است که مطالعة روش مند و مسئوالنة آمايشي چه زماني دست ميدهد.
با محور قرار دادن آن نياز مبرم و اين واقعيت سترگ ،در يک رويکرد «مسئوالنه» و نه «منطقي»
ميبايد به برون رفت از ايستگاه پارادوکسيکال با ديدگاهي توأمان؛ انديشيد:
زمينه سازي براي درک و دريافت هاي آمايشي
و
به سازي وضع موجود
پژوهش از اين منظر،در سطح «تجويز» به ايجاب هايي چند ،توجه مي دهد؛
 يکپارچه ديدن آبادان و خرمشهر به عنوان منطقة مشترک زيست اقتصادي-اجتماعي
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 محور قرار دادن مطالعة آمايشي با عنايت به تحوالت بين المللي ،منطقه اي و ملي
 گريز از تجويزهاي خرد و انديشيدن صرف به ايجاد بستر براي کسب و پيشه هاي خرد و
متوسط و توجه دقيق به تصميمات و اقدامات در سطوح کالن ،مياني و خرد
 طراحي الگوي مشارکتي با تقسيم وظايف مشخص ميان؛
دستگاه هاي اجرايي ذيربط
توليدکنندگان محلي
نيروهاي در آستانة ورود به بازارکار
در چارچوب اين الگو با توجه به نقش تاريخي دولت درشکل دهياوليه ،بزنگاههاي کيفي حيات
و نيز در روند بازسازي دو شهر و همچنين نقش پائين دستي توليدکنندگان و نيروي کار در سدة
اخير ميبايد به چگونگي مشارکت انديشيد .و نيز ،ميبايد به آوردههاي اين عناصر سه گانه و
بسترسازي مناسب براي فعال شدن توليدکنندگان محلي و نيروي کارِ «منتظر» فکر کرد.
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پيش از ورود به مرحلة جمعبندي نهايي پژوهش و «تجويز»هاي پس از «توصيف»،
ضروري است تا چند فرض مفروض مورد دقت قرار گيرند؛
 -1منطقه نيازمند رسيدگي عاجل است.
 -2ادامة کاربري الگوي «دولت محورِ» محض ،عقاليي نيست.
 -3امکان جاي گزيني الگوي «مشارکت مردمي» با توجه به شرايط منطقه ،ذهني است.
 -4نيروهاي توليدي منطقه ،ناآماده و غيرمتشکل اند.
 -۹روند احياي منطقه تنها با تخصيص هاي ويژه اعم از مطالعاتي ،برنامه ريزي ،اعتباري،
مديريتي ،تخصصي و نيروي انساني ميسر است.
 -۳مشکل کليدي منطقه نه تخصيص اعتبار مالي که عدم تمرکز فکري -مديريتي است.
 -۵احياي منطقه نيازمند يکپارچه ديدن دو شهر به عنوان يک منطقة زيست مشترک
است.
 -۱عاطفة ملي و محلي در قبال منطقه ،ميبايد سرمايهاي کيفي و قابل بهره برداري تلقي
شود.
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هر تجويز و طراحي براي آن که از مقّومهاي دروني و توان استدالل ناشي از آن مقّوم ها
برخوردار باشد ،نياز به سه عنصر اساسي دارد؛

√مبناي تئوريک به عنوان پاية نظري مدل که اساساً طرح و تجويزها بدون پاية نظري ،از
انسجام کلي و انسجام اجزاء با کل و نيز توان پايداري برخوردار نخواهند بود.
√مدل به عنوان سازوارة نگهدارندة ايده و اجزاي آن و اسکلت وحدت بخش ميان اجزاء
با کل و با يکديگر تلقي ميشود.
√ ملزومات مدل به عنوان اسباب و اساس ساخت مدل به حساب ميآيند.
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مبناي تئوريک تجويز و طراحي ميتواند تک وجهي باشد و ميتواند چندوجهي .در موارد تکوجهي،
يک عامل مبنا قرار ميگيرد و در موارد چندوجهي ،چند عامل بستر نظري را فراهم ميآورند.
مبناي تئوريک تجويز اين پژوهش بر دو وجه استوار است؛
وجه مشارکت
وجه زيست

در ربع قرن اخيري که پشت سر نهادهايم ،گفتمان غالب يا گفتمان دوراني جهان ،گفتمان «جامعه
مدني» بوده است .اين گفتمان بر يک دهة اخير ميهن ما نيز که جزيي از جهان است ،پرتوافکن
بوده است .مشارکت طلبي و ايفاي نقش مشارکتي از عناصر اصلي مدنيت به عنوان گفتمان غالب
دوران است.
از منظري ديگر که به جهان بنگريم ،از واقعيات جاري دو دهة اخير چنين درمييابيم که
جريانهاي کوچک و متوسط اعم از  N.G.Oها ،بنگاه هاي توليدي و شرکت هاي تجاري ،باشگاه
هاي ورزشي ،انديشمندان و پژوهشگران کمتر مطرح و باألخره کشورهاي رده دوم و سوم بين
المللي در عرصه هاي اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ،ديناميسم و کارآيي ويژهاي از خود
بروز داده و به دستاوردهاي شگرفي نائل آمده اند و سهم قابل توجهي در تحوالت جهان به خود
اختصاص دادهاند.
همچنين در درون کشورهاي عظيم صنعتي نيز کوچکها و متوسط ها نقش ويژهاي در روندهاي
دگرگوني ،ايفا کرده اند.
به همين موازات در همين برش زماني مورد بحث ،دوران «دولت قَدر قدرت» يا «دولت تمامقد»
به سرآمد و دولت ها عموماً در هيئت سياستگذار ،بسترساز و تسهيل گر ظاهر شدند .اين اتفاق
تاريخي تا حدودي ناشي از عرض اندام کوچکها و متوسط ها و توان مسئله حل کني و
دستاوردهاي شاخص آن ها و تا حدودي نيز متأثر از مبارزات اجتماعي -سياسي ،همگاني و ابراز
مطالبات گستردة عمومي در سطح جهان است .به هرروي اين روند نيز به سهم خود ،زمينه را
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براي عنصر مشارکت جويي و ايفاي نقش مشارکتي ،بازتر کرده است.
اگرچه در ايران ما ،نقش دولت محدودتر نشد و حتي در دوران موسوم به «تعديل ساختار» ،دولت
گسترده تر ،پر حجم تر و قدرتمندتر شد .اما کوچک ها و متوسطها ،در محدودههايي ابراز وجود
کردند و مهمتر از آن در طول همين سال ها ،مطالبات وسيع اجتماعي اعم از حقوقي ،سياسي و
صنفي از سوي آحاد مردم اعالم شد.
مشارکت طلبي در حوزة تصميم گيري هاي خرد و کالن ملي و محلي و نيز در حوزة عمل
اجتماعي از ويژگي هاي بارز ملي ما در سال هاي اخير است.
در منطقة مورد مطالعه نيز اگرچه ضريب مشارکت مردمي پائين است ،اما به هرروي جمعيت
بازگشته ي ا اسکان داده شده ،با حضور خود در منطقه کم امکان ،به نوعي ،ابراز وجود کردهاند.
نيروهاي توليدي محلي نيز در عين ناآمادگي بستر و زيربنا ،امکانات خود را به کار انداخته اند،
ضمن آنکه دولت ها به طور تاريخي کمتر به بسترسازي براي مشارکت مردم انديشيده و دست
يازيدهاند ،حتي در دوران بازسازي .چنانچه دولت ها به مدل مشارکتي در بازسازي اقدام
ميکردند ،به طور طبيعي ضريب مشارکت مردمي در احياء منطقه ،تا اين حد نازل نبود.
از آنجا که مدل دولت محوري محض در احياي منطقه ،پاسخ مساعدي به شرايط نبوده است و
ادامة مناسباتِ «

»و

» ،کارساز نخواهد بود ،ميبايد به يک مدل بديل

انديشيد .قطعاً مدل بديل« ،مدل مشارکتي آرماني» که همة امور به دست مردم انجام گيرد ،نخواهد
بود چرا که نه دولتِ محور را مي توان حذف کرد و نه ضريب مشارکت نازل منطقه را به طور
جهشي مي توان ارتقاء داد .بدين ترتيب مي بايد به مدلي

انديشيد .مدلي که ترکيبي از

مشارکت دولت ،مردم و توليدکنندگان محلي را دربرگرفته و سامان بخشد .در اين مشارکت
ترکيبي هريک از عوامل ،متناسب با داشته ها و مزيت هاي خود ايفاي نقش خواهند کرد.
اين مشارکت «تحققي» از يک سو با گفتمان دوراني (جامعة مدني) و فضاي دوراني (تحرک و
دستاورد کوچک ها و متوسط ها) همخواني دارد و هم با پايان «دوران دولت تمام قد» و ضرورت
ايفاي نقش دولت به عنوان سياستگذار ،بسترساز و تسهيل گر ،سازگار است .و مهم آن که به
مشارکت آرماني و همه جانبة مردم محلي و توليد کنندگان محلي نياز ندارد و حدي از مشارکت
آن ها را مي طلبد.
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در نگاهي گذرا به تاريخ توسعة سدة اخير خرمشهر و آبادان و بزنگاه هاي آن چنين درمييابيم که
بناي آغازين و نقطه عطف هاي توسعة دو شهر مشخصاً متأثر از شرايط و نيازهاي بين المللي بوده
است؛
o

خرمشهر
 بناي اوليه بندر خرمشهر با دوران «صدور کاال» در حيات اقتصادي سرمايه داري
روبهگسترش اروپا در قرن نوزدهم ميالدي ،همزمان و مرتبط بوده است.
 تجهيز مرحلة بعدي بندر و تبديل آن به يک امکان بندرگاهي قابل قبول ،با دوران
«فروپاشي بازارهاي ملي» در جهان و از جمله در ايران و «تسخير بازارها» توسط
اروپايي ها مقارن است.
 مرحلة جدي تر توسعه و تجهيز بندر در دوران جنگ دوم بينالملل و حضور متفقين
در ايران و نياز مبرم آن ها به تخلية بار نظامي و لجستيکي ،صورت پذيرفته است.
 و باألخره تجهيز و توسعة دهه هاي  4۱و  ۹۱ه.ش بندر در ارتباط با ايفاي نقش ايران
در نظام بين المللي به عنوان صادرکنندة نفت و واردکنندة انبوه کاال از غرب قرار داشته
است.

o

آبادان
 ساخت پااليشگاه آبادان در ابتداي آخرين دهة سدة 12۱۱ه.ش ،با سالهاي آغازين قرن
بيستم ميالدي و دوران انتقال توجه اروپاي سرمايه داري از سوخت ذغال سنگي به
سوخت فسيلي و جايگزين کردن آن مقارن بوده است.


ارتقاء بسيار سريع توان توليد پاالي شگاه آبادان در سال هاي پس از احداث ،بر اساس

نياز مبرم مجتمع هاي بزرگ صنعتي انگلستان به سوخت کم بهاي فسيلي ،قابل تحليل است.
 تأسيس وگسترش «شرکت-شهر» بسي ار بزرگ و مدرن آبادان توسط شرکت نفت ايران
و انگليس ،مبتني بر مدل جهان رواي ايجاد «شرکت-شهرها» توسط قدرت هاي بزرگ
اقتصادي غرب بوده است.
 تبديل پااليشگاه آبادان به بزرگترين پاالي شگاه جهان ،در ارتباط با نقش ايران در تقسيم
کار بين المللي آن دوران ،معنادار است.
آن چنان که هويدا است سير توسعه هر دو شهر از آغاز تا نيمه دهة  ۹۱ه.ش به طور عمده مبتني بر
نيازهاي بين المللي بوده و به اين اعتبار ،منطقه داراي نوعي از زيست بين المللي بوده و در فضاي
جهاني تنفس ميکرده است .گرچه اقتصاد ملي نيز از امکانات منطقه بهره مي برده است.
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از آن جا که منطقة مورد نظر ،سه ربع قرن از حيات اقتصادي يک سدة اخير خود را در فضاي بين
المللي سرکرده است ،با توجه به شرايط جغرافيايي-استراتژيک آن ،در هر طراحي جديد ميبايد به
اتصال آن به اقتصاد جهاني انديشيد اما بر خالف آن سه ربع قرن يادشده ،اين بار از موضع تحقق
«منافع ملي».
با عنايت به آن که هم اينک ضريب جهاني شدن اقتصاد و اتصال بازارها به يکديگر ،بسيار باالتر از
يک قرن قبل و حتي نيم قرن قبل است و زيست اقتصادي مستقل از جهان امکان پذير نيست ،در
طراحي نو ميبايد ربط بندر خرمشهر و آبادانِ صاحب پااليشگاه و بندرگاه را با اقتصاد منطقه اي و
بين المللي مشخص کرد .نقشي که در چارچوب منافع ملي و مرتبط با مدار کالن و بخشي اقتصاد
ملي قرار داشته باشد .به اين اعتبار در کارسپاري آمايشي و تعيين جايگاه مجدد منطقه ميبايد به
منطقه بذل توجه کرد.

با دقت بر جوهرة وجه «مشارکت» و وجه «زيست» ،اين گونه به نظر مي رسد که احياي منطقه
ميبايد

صورت پذيرد.
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مدل احياء پيشنهادي پژوهش که برتراويده از مبناي تئوريک دو وجهي«
است.

» است ،مدل

در ساختار هرمي مدل که در صفحه نمايش داده شده است ،نيروهاي مشارکت کننده در سه سطح
تحتاني
مياني
و فوقاني
ايفاي نقش ميکنند.
در سطح تحتاني که به منزلة «پي» هرم است ،به طور عمده دولت در حوزة
زير بناسازي
و تسهيل گري
فعال است و انديشه ورزي ،طراحي و سياست گذاري را با «مشارکت» ديگران به پيش ميبرد( .اين
مشارکت در آينده مطالب توضيح داده خواهد شد)
در سطح مياني که به عنوان«بدنة اصلي» هرم است ،توليد کنندگان محلي با اتکاء به
سرماية متوسط
دانش
و تجربه
خود ،تحرک دارند.
و در سطح فوقاني که « ايوانِ» باال خانة بناست ،نيروهاي پشت بازار کار با دستماية
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انرژي
ميل به آموزش
و ميل به تحول
نقش به عهده ميگيرند.
در مدل «مطبق مشارکتي» براي احياء منطقه ،براي نيروهاي فعال هر «طبقه» از هرم ،اهدافي تحققي در
نظر گرفته شده است؛
√ در سطح تحتاني ،دستگاههاي اجرايي به هدف ايجاد زير ساختهاي توليد و تجهيز و بسيج
نيروهاي توليدي و مردم نائل خواهند آمد.
√ در سطح مياني ،نيروهاي توليدي ،هدف ساخت و سازهاي متوسط به باال و ايجاد اشتغال متوسط به
باال را پيخواهند گرفت.
√ در سطح فوقاني ،نيروهاي پشت بازار کار ،هدف ساخت و سازهاي کوچک و ايجاد اشتغال خرد را
تعقيب خواهند کرد.
قراردارد در اين جوهره نهفته است؛

آن چه که در مدل مطبق مشارکتي حائز اهميت و

بستر سازي براي ايجاد کسب و پيشه هاي خرد و متوسط ،بدون
پشتوانة سطوح تحتاني و مياني ،امري ذهني است و چنان چه در
سطوحي از منطقة مورد بررسي ،کسب و پيشههاي کوچک توسط
نيروهاي پشت بازارکار تأسيس شوند ،تضميني براي پايداري و
استمرار حيات آن ها موجود نيست.
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آن چه که هر مدل را از روي کاغذ به «عرصه» منتقل کرده و اسباب تحقق آن را فراهم مي آورد،
ملزومات آن است .به طور قطع براي آن که در سطوح تحتاني ،مياني و فوقاني مدل« ،اتفاقي» رخ دهد
و اتفاق هاي درون هرم به «اتفاق بزرگ» در منطقة نيازمند احياء منجر شود ،تمهيداتي مي بايد فراهم
آيد؛

در سطح تحتاني هرم مدل به تأمين
هستة انديشه ورز -طراح
حلقة کارساز
حلقة امکان آور
مدار مديريتي
و مدار اعتباري
نيازي مبرم وجود دارد؛
o

هستة انديشه ورز -طراح
از آن جا که حلقه مفقوده اصلي منطقه ،نظريه و استراتژي است ،در گام اول به
هستهاي انديشه ورز -طراح نياز است .چنين پيشنهاد مي شود که اين هسته مرکب
باشد از:
عناصر کيفي و پژوهندة دانشگاهي منطقه و استان
حلقه اي از مشاوران غيرمحلي آشنا با منطقه
توليدکنندگان محلي صاحب درک و دانش
o

حلقة کار ساز
منطقه در کنار هسته اي براي انديشه ورزي و طراحي ،نياز به حلقهاي کارساز داردکه
در عمل ،متولي پي گير احياء باشد .خاصه آن که منطقه بي متولي است و فاصله اي
فاحش ميان مرکز و محل وجود دارد .اين هسته مرکب است از:
معتمدين محلي (خانوادة شهداي نام دار)
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کارگشايان خوزستاني (عناصري چون استاندار پيشين)
کارگشايان غيرخوزستاني
o

حلقة امکان آور
گرچه احياء منطقه از رديف بودجه هاي عام و خاص اعتباري برخوردار است و
دستگاه هاي اجرايي محلي نيز در ابعادي مشغول فعاليت اند ،اما براي آن که منطقه
از وضع اسفناک کنوني به درآيد و صاحب «آينده» شود ،به يک حلقة امکان آور
محتاج است .امکاني وراي امکانات موجود.
از آن جا که استان خوزستان منزلگاه قطب هاي نفت ،فوالد ،نيرو ،بنادر و کشتيراني
و نيروي دريايي است و همين قطب ها (به استثناء فوالد) در منطقه نيز حضور جدي
دارند ،مي بايد از سرجمع آن ها يک

به وجود آيد .اجزاي اين دولت

محلي با آورده هاي خويش اعم از اعتبار ،تخصص ،توان آموزشي و نيروي انساني
مي توانند در احياي منطقه نقش به عهده گيرند .احياء منطقه ،از توان کنوني دستگاه
هاي کالسيک محلي خارج است.
o

مدار مديريتي
در کنار هسته ها و حلقه هاي پيش ياد شده ،به يک فرماندار مخير و کارآ به عنوان
مدير محوري احياء و نيز به گروه مديريتي پايدار که با تغيير دولت ها ،تغيير نيابد،
نياز است.

o

مدار اعتباري
از سرجمع امکانات نظام بانکي ،رديف اختصاصي اعتباري منطقه و همچنين
اعتبارات سرريز از سوي دولت محلي ،مدار اعتباري خاص احياء شکل خواهد
گرفت.

در سطح مياني هرم مي بايد سه اتفاق رخ دهد:
تجهيز توليدکنندگان محلي
تعبيه الگوي مديريتي شبه دولتي
ايجاد تشکل هاي صنفي
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o

تجهيز توليدکنندگان محلي
توليدکنندگان محلي براي ايفاي نقش مي بايد تحت آموزش مديريتي و کارآفريني
قرار گيرند ،آورده هاي شان در چارچوب طراحيهاي کارآ اعم از طراحي صنعتي،
طراحي کشاورزي و طراحي خدمات بندري معنا و مفهوم يابد و باألخره از سوي
نظام اعتباري به طور هدف دار حمايت شوند.

o

تعبيه الگوي مديريتي شبه دولتي
با بهره گيري از توان مديريتي درون و بيرون از استان مي توان به هسته هاي
مديريتي شبه دولتي دست يافت که کار طراحي ،بسترسازي ،مشاوره و نيز توزيع
امکانات به توليدکنندگان محلي را عهده دار شوند .اين تجربه هم اينک در منطقه در
حال اجرا است.

o

ايجاد تشکل هاي صنفي
توليدکنندگان محلي ضروري است تا تشکل هاي صنفي خود را به قصد پيشبرد
سازماني هويت و اهداف خويش ،برپا کنند.

در سطح فوقاني هرم ضروري است تا
آموزش و تجهيز نيروي بيکار
ايجاد صندوق اعتبارات خرد
تأسيس سازمان مشاغل کوچک
ايجاد نهادهاي مدني
سامان دهي خانه هاي محلي
انجام پذيرد:

o

آموزش و تجهيز نيروي بيکار
امکان سازمان فني و حرفه اي در دو شهر ،فرصت بسيار مساعدي براي آموزش
نيروي کار غيرماهر است.
اين مساعي
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موجب تبديل تدريجي انبوه بيکارانِ غيرماهر به نيروي کار ماهر خواهد شد.
همچنين ايجاد يک نهاد مشاور -مروجِ کارآفريني براي تجهيز نيروهاي پشت
بازارکار ،ضروري است.
o

ايجاد صندوق اعتبارات خرد
اين صندوق در عمل حامي کسب و پيشه هاي خرد و متوسطي است که توسط نيروهاي پشت
بازارکار ،سامان مي يابند.

o

تأسيس سازمان مشاغل کوچک
اين سازمان در نقش حامي تشکيالتي کسب و پيشه هاي خرد و متوسط ظاهر خواهد شد.

o

ايجاد نهادهاي مدني
منطقه تهي از نهاد هاي مدني است و ضروري است تا با مشارکت اهالي ،صاحب نهاد شود.
ايجاد  N.G.Oها در حوزه هاي محلي ،شوراهاي محلي  ،پاتوق هاي جوانان و  ....در اين حوزه
قرار دارد.

o

سامان دهي خانههاي محلي
با توجه به پيشينة طوالني منطقه در ورزش و خصوصاً رشته هايي چون فوتبال ،شنا ،واترپلو و
کشتي فرنگي ،تأسيس مدارس فوتبال ،شنا و  ...هويت محلي را به منطقه بازمي گرداند.
در همين حال احداث خانه هاي سينما و تئاتر و اتاق قصه نيز مزاياي فرهنگي پيشين منطقه را
احيا خواهد کرد.
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و نيز با عنايت به تنگناهاي کالن و بخشي منطقه ،براي ره يافت

در پي طرح

پاسخي کارشناسي و درخور داد؛

نهايي در پرتو مدل احياء ،ميبايد به

 چنانچه بپذيريم مزيت هاي سنتي منطقه آسيب ديده است و توسعة آيندة آن به
مانند سه دهه قبل بر محور مزيت هاي پيشين امکان پذير نيست ،بديل سازي
محور توسعه چگونه بايد انجام شود؟
 منطقه داراي مزاياي نسبي ديگري هم هست؟
 مزيت سازي ترکيبي ،ميسر است؟

 خرمشهر به اعتبار بندر و حجم توان تخلية کاالهاي وارداتي و آبادان به اعتبار
جايگاه و توان توليد پاالي شگاه ،هم از جايگاه و موقعيت نسبي در اقتصاد ملي
برخوردار بوده اند و هم بويژه از مجاري اصلي اتصال اقتصاد داخلي به اقتصاد
جهاني به حساب ميآمده اند .هم اينک نسبت اين دو شهر -با توجه به مزايا و
فرصتهايشان -با اقتصاد ملي و اقتصاد بين المللي ،چگونه بايد تعيين شود؟
 آيا دو شهر استعداد ايفاي نقش ملي و بين المللي را دارا هستند؟
 به طور بديهي تحوالت تندآهنگ بين المللي سه دهة اخير ،وقوع جنگ و آثار و
عوارض گستردة فيزيکي و غيرفيزيکي آن و بازسازي بدون استراتژي و با
حرکت بطئي ،شرايط دو شهر را نسبت به گذشته اساساً دگرگون کرده است .در
اين کشاکش عناصر پايدار قبلي به طور جدي آسيب ديده اند .عناصر پايدار
براي طراحي هاي آتي کدامند؟
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براي ورود به تجويزهاي پژوهش در پرتو مدل ارائه شده ،به سه پرسش استراتژيک مطرح شده ،به
طور معکوس پاسخ داده مي شود؛

عناصر پايدار منطقه که تحوالت دوراني سه دهة اخير بر آن ها تأثير نگذاشته و همچنان به عنوان
عناصر قابل حساب براي هر طراحي نو ،برقرارند در
 آب آزاد (آب هاي بين المللي) آب روان(رودهاي شرياني) خاک مستعد دماي باال نقاط اتصال جغرافيايي به کشورهاي همجوارمتجلي اند.

با بذل توجه به عناصر پايدار منطقه ،محورهاي توسعه کنوني عبارتند از:





زيست نوين منطقه ،معطوف به تحقق منافع ملي و اتصال به اقتصاد جهاني از طريق
بندرگاه هاي دو وجهي
بازار کاالي دو وجهي
و پايگاه نفتي دو وجهي
رقم خواهد خورد.
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دسترسي دو شهر به آب هاي آزاد و همجواري با عراق و نزديکي به کشورهاي حاشيه
خليج فارس ،موقعيت ويژهاي را براي آن ها رقم زده است.

جنبش پيروز ملي شدن سراسري صنعت نفت در آغاز دهة  133۱و در درون آن ،پائين
کشيدهشدن تابلوي شرکت نفت ايران و انگليس و پرچم انگلستان از سر در دفتر مرکزي شرکت در
آبادان و باال رفتن پرچم ملي ايران و تابلو شرکت ملي نفت ايران ،نوعي عشق ملي در مورد آبادان را
در ميان ايرانيان برانگيخت.
منازعات دهة  ۹۱ايران و عراق بر سر مرزهاي آبي و استفادة اعراب از واژة «شط العرب»،
حساسيت ملي -تاريخي افکار عمومي ايران را مستقل از رژيم حاکم و ماهيت و گرايشهاي آن
برانگيخت تا آنجا که کاربري واژة «اروندرود» همگاني شد .آن منازعه و حواشي سياسي-
اجتماعي آن ،تعلق خاطر ملي به آبادان و خرمشهر را به سهم خود ،فزوني بخشيد.
اما بس مهم تر ،فراگيرتر و جدي تر از آن ،مهر ملي است که پس از آزادي «خونين شهر» و نيز
رفع محاصرة آبادان در درون مردم ايران رسوخ کرد و به اين دو شهر مکاني تاريخي و جاودانه
بخشيد.
در جريان شش دهة اخير ،رخدادهاي زنجيرهاي ملي شدن صنعت نفت و به احتزاز درآمدن
پرچم ملي ايران به جاي پرچم انگلستان بر سر در شرکت ملي نفت ايران ،چشم داشت عراق به
مرزهاي آبي در دهة ۹۱و نهايتاً باز پسگيري خرمشهر و از محاصره به در آمدن آبادان ،موقعيت
ويژة ملي -تاريخي را نصيب منطقه ساخته است که ميتواند به جاي يادوارههاي يک سال
يکبار و برانگيختن عاطفههاي صرف وگذرا ،ظرفيت هاي بسيار جدي عرصة ملي را به منطقه
سر ريز کند.

واقع بودن دو شهر در نقطة صفر مرزي ،حساسيتي امنيتي بر منطقه بار کرده است .خصوصاً با
سلسله رخدادهاي سه دهة اخير و وضعيت کنوني عراق و اشغال آن از سوي اياالتمتحده و
متحدينش .اين حساسيت بار شده بر منطقه ميتواند دو لبه عمل کند؛ هم به محافظه کاري و
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کاهش ريسک پذيري بيانجامد و هم به تخصيصهاي چند جانبه به منطقه براي به سامان کردن
و رونق بخشيدن به آن.
استان خوزستان را ميتوان غنيترين استان کشور به حساب آورد .نگاهي گذرا به امکانات موجود
صحه ميگذارد؛

در درون اين استان ،بر کار بري عنوان

 جغرافياي استراتژيک :ارتباط با آب هاي آزاد بين المللي ،متصل به منطقه و جهان و قرار
داشتن در نقطه صفر مرزي
 امکانات بندري  3 :بندر گاه اصلي 4 ،گمرک فعال
 آب هاي جاري 4 :جريان شرياني؛ کارون  .اروند .بهمنشير و ،کرخه
 آب بند :عظيم ترين سدهاي کشور
 منابع خاک :بسيط ،مستعد با خصلت کشت چند نوبتي
 بسيط مقياس :در برگيرندة  ۵واحد بزرگ کشت وصنعت (با صنايع وابسته)
 انبارآبزي :داراي بستر طبيعي و بستر پرورشي
 ميزبان قطب صنعتي :فوالد ،نيرو ،نفت و مشتقات و بنادر و کشتيراني
استان اول در سهم ارزش افزودة صنعتي به ارزش افزودة کل در برنامة سوم توسعه با
ميانگين برنامه اي۹/٪۵۳
استان دوم در توليد ارزش افزودة صنعتي در طول برنامة سوم توسعه
 ميزبان نفت :مناطق نفت خيز ،پااليشگاه ،پتروشيمي
 امکانات ارتباطي شامل:
 2فرودگاه بين المللي ۳ ،فرودگاه فعال
نقطه پايان خط آهن سراسري
خطوط زميني
مسير سفر دريايي
 ميزبان نيروي فني:کارکنان ميداني صنايع نفت و مشتقات ،فوالد ،نيرو ،صيادي
 ميزبان ويژه :منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام و منطقه آزاد اروند
 ورزش خيز :فوتبال .شنا .واترپلو .بوکس .کشتي فرنگي

جمعيت نسبتاً جوان دو شهر ،تودة انساني جواني را به عنوان سرماية توسعه ،پيش روي قرار
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ميدهد .آموزش و تجهيز اين توده ،آن را به عنوان سرماية اجتماعي بس قابل حساب ،مطرح
مي کند.وجود دو مرکز فني و حرفه اي فعال در دو شهر که مجموعاً حدود ۵۱۱جوان را در
چندين رشته مورد آموزش قرارداده اند  ،شاخص نسبي مناسبي براي امکان تسري آموزش و
تبديل تودة بدون مهارت به تودة ماهر ،به حساب مي آيد.

نيروي توليدي نوپديد در منطقه که در واحدهاي صنعتي جديد ومزارع نواحداثکشت و زرع
و آبزي پروري ،جلوه گر شده اند از چند ويژگي عام برخوردارند؛
درک نسبي توليدي ،شناخت نسبي بازار ،درک ضرورت آموزش و پژوهش و سازمان کار با
نظم متوسط.
اينچنين نيروي توليدي ،به رغم برخي ضعف هاي دروني خود ،استعداد سازمان يافتگي و
حرکت روان تر در مسير توليد را داراست.

آبادان از فرهنگ غني صنعتي صد ساله برخوردار است که مي تواند پشتوانة روند صنايع نو پا
و آتي به حساب آيد.

بهره مندي خرمشهر از فرهنگ تجاري صد ساله ،امکان تاريخي مناسبي براي رونق مجدد
بندر خرمشهر محسوب ميشود.

مصوبه  11اسفند  13۱2هيئت وزيران که طي  1۹بند ،دستگاه هاي مختلف اجرايي را به
تحرک فيزيکي و امکان آفريني در شهرهاي آبادان و خرمشهر مکلف مي کند و همچنين
«سند ملي توسعه استان خوزستان» در چارچوب برنامه چهارم ،محمل هاي قانوني آماده
براي تخصيص امکانات به منطقهاند.

در پي انتشار رسمي مصوبه هيئت وزيران در اسفند ماه  ،13۱2رديف اختصاصي تأمين
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هزينههاي بازسازي آبادان و خرمشهر به ميزان ساالنه  2۹۱ميليارد ريال از آغاز سال 13۱3
گشايش يافت.
ميزان اعتبار مندرج در رديف اختصاصي نوگشوده که در سال هاي  ۱3و  ۱4هزينه شده و در
سال جاري نيز صورت هزينه هاي خاص خود را اعالم ميدارد ،امکان اعتباري ويژهاي براي
ساخت و ساز توسعه اي در منطقة است.
از ديگرسو ،اعتبارات مختص به منطقة آزاد اروند نيز ،در عمل در همين منطقه هزينه خواهد
شد.

در سال  13۵۵بنا به ضرورت تمرکز اداري براي پيگيري امور بازسازي آبادان و خرمشهر،
«دفتر پيگيري اجراي طرح هاي توسعه اي شهرهاي خرمشهر و آبادان» تأسيس شد .اين دفتر
که در دولت پيشين ،تحت نظارت وزارت بازرگاني وقت قرار داشت ،دفتر اداري اختصاصي
منطقه قلمداد مي شود .گرچه در يک سالة گذشته ،کمتر فعال بوده است.
همجواري با بازار پرتقاضاي عراق و نيز بازارهاي حوزة خليج فارس ،امکاني استراتژيک براي
تبادل تجاري منطقه با پيرامون نزديک دست خود به حساب ميآيد .اين همجواري فرصت
ويژهاي براي جهت گيري صادراتي توليدکنندگان محلي اعم از توليدکنندگان صنعتي و
کشاورزي است.

گرچه منطقه آزاد اروند جز تأسيس دفتر مرکزي ،انتشار کتابچه هاي تبليغاتي و اقدام براي به
سازي بلوار آبادان ،تا کنون بروز و ظهوري نداشته است ،اما در صورت فعال شدن با چشم
انداز تحصيل منافع ملي ،بستري براي رونق منطقه محسوب ميشود.
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منطقة در روند احياء را مي توان حول چهار محور
بندر محدود
کشاورزي اقليمي
خوشه هاي صنعتي
و صنايع پائين دستي قطب هاي صنعتي استان
سامان داد .اين محور ها ،برخي به عنوان مزيت هاي تصحيح شدة قبلي و برخي
مزيت هاي جديد محسوب ميشوند.
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با در نظر داشتن مزيت سنتي منطقه حول بندر خرمشهر در درجة اول و بندر آبادان در درجه دوم و با
ضرايب اهميت متفاوت ،مي توان دو امکان بندرگاهي را با هدف گذاري

سامان دهي کرد

از آن جا که ايران متصل به سرزمين اصلي آسياي ميانه است و بندر خرمشهر به عنوان نقطه
اتصال به آب هاي آزاد ،کوتاه ترين راه زميني به کشورهاي آسياي ميانه محسوب ميشود،
اين امر ،امتياز استراتژيکي نصيب خرمشهر مي کند.
بندر خرمشهر هم اينک از يک امتياز محلي ني ز برخوردار است؛ کشور همجوار عراق با توجه
به آشفتگي ها و نابساماني هاي داخلي خود ،با مشکل جدي تخليه بار مواجه است .آن گونه،
که فشار تخليه بار به طور مشخص به بندر ام القصر وارد مي شود ،به طوري که شناورها از
مبدأ دبي به مقصد ام القصر مدت  2۱روز در نوبت تخليه در انتظار به سر مي برند و دموراژ
نيز دريافت نمي کنند .در اين شرايط ،بندر خرمشهر از مزيت ترانزيتي بهره مند است مشروط
بر آن که از عوامل مديريتي و ديپلماتيکِ پشتيبان ،برخوردار شود.
در همين حال ،تنگناهاي موجود بندر را مي توان در  3محور مورد دقت قرار داد:
o
هم اکنون 1۱هزار نفر شاغل در فعاليت هاي بندري و مجموعاً بيش از 4۱هزار نفر
ارتزاق کننده از آن ،حدود  3۱۱دفتر بازرگاني در منطقه ،ناوگان سبک درون شهري،
ناوگان باربري بيرون شهري ،بيمه گران و خدمت رسانان پيراموني بندر ،هم پيوند
با اين رونق موقت اند.
o
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o
در چنين وضعيتي مي توان با تخصيص بخشي از بار وارداتي کل کشور به بندر خرمشهر ،اين بندر
جايگاه تنزل يافته را رونق بخشيد .شيفت ميزان مشخصي از بار ديگر بنادر کشور به بندر خرمشهر که
به مقصد شهرهاي نزديک تر به اين بندر بارگيري مي شود ،مي تواند در چارچوب اين تخصيص،
انجام پذيرد.به عبارتي آن ميزان از باري که در مبادي وارداتي کشور تخليه و به مقصد شهرهايي
نزديک به خرمشهر بارگيري مي شود ،ميتواند در اين بندرگاه تخليه شود.
شايان توجه است که هر يک ميليون تن بار وارداتي چنانچه بر کاميون هاي 2۱تني ،بار شود به 13۵
ترافيک روز منجر مي شود؛
(روز) (کاميون) (ظرفيت کاميون)
ترافيکروز 2۱ = ۹۱/۱۱۱ ÷ 3۳۹ =13۵تن ÷ 1ميليونتنبار
بدين ترتيب هر يک ميليون تن بار تخليه شده در طول يک سال در يک بندرگاه ،به بارگيري روزانه
 13۵کاميون در همان بندر مي انجامد .چنين امکاني به طور طبيعي به ايجاد زنجيرهاي از خدمات
بانکي ،بيمه اي ،گمرکي ،بندري ،ناوبري بين شهري و خدمات جانبي ،کمک مي کند .اگر خرمشهر از
اين امکان برخوردار شود و درصدي از بار وارداتي از بندر نيز در بازار شهر رسوب کند ،به عنوان
يک بندرگاه درجه دوم وارداتي کشور از رونق متناسب برخوردار شده و بازار محلي اش نيز از اين
طريق تقويت خواهد شد.
تخصيص درصدي از بار وارداتي کشور به بندر خرمشهر ،نوعاً يک تصميم سياسي -استراتژيک است
و در سطح کالن اتخاذ مي شود .بندري چون بندر هامبورگ که بخشي از بار اروپا از طريق دهانة
عبوري استراتژيکِ بندر روتردام را با شناورهاي رودخانه اي ،تخليه ميکند ،ميتواند به عنوان مدلي
براي خرمشهر تلقي شود .خرمشهري که هم اينک پذيراي شناورهاي با ظرفيت محدود است.
آبادان در حال حاضر بندرگاهي است خرد مقياس .به اين اعتبار که؛
بندري است کمتر مجهز ،با محوطه محدود و امکانات انبارداري محدود
محل فعاليت تجار خرد
و ايجاد کننده اشتغال محدود
چنانچه احداث اسکله جديد  ۹۱/۱۱۱تني در حال ساخت در بندر آبادان به پايان رسد و از سويي
ادارة بنادر و کشتيراني آبادان بتواند از اسکله هاي متروکه شرکت نفت و نيز از برخي فضاهاي مسقف
متروکه به عنوان انبار استفاده کند ،آبادان ميتواند به عنوان يک بندر ردة سوم کشوري ،وظائف
مشخصي را عهده دار شود؛
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 بندر آبادان در حد فاصل سال هاي  ،13۵۵-13۵4تخليه گاه ترانزيتي اتومبيلهايي بوده است
که از کويت به مقصد کشورهاي آسياي ميانه ارسال ميشده اند .از آنجا که بندر آبادان فاقد
تجهيزات الزم براي بارگيري بدون آسيب بوده است ،اتومبيل ها هنگام بارگيري ،آسيب
ميديدهاند و پس از چندي تجار آسياي مي انه از بندر آبادان صرفنظر کرده و به رغم مسافت و
هزينة بيشتر ،از بنادر ترکيه اقدام به ترخيص اتومبيل ها ميکرده ان د .بندر آبادان در صورت
تجهيز ميتواند به عنوان يک بندر ترانزيتي در همان زمينه و زمينه هاي ديگر ،ايفاينقشکند.
 اين بندر با توجه به تجارب پيشين مي تواند به بندر صادراتي ميوه و تره بار به مقصد
کشورهاي حوزة خليج فارس مبدل شود .خاصه آن که اين کشورها طالب ميوه و تره بار تازه
و بي آسيب اند و آبادان نيز کوتاه ترين راه به کويت به حساب مي آيد.
 آبادان همچنين مي تواند به بندرگاه مسافرتي ويژه تبديل شود .به خصوص آن که از امکاناتي
چون هتلينگ ،فرودگاه و راه آهن خرمشهر نيز برخوردار است .اين بندر با قدري سامان دهي
ميتواند سرپل مسافرتي به کويت و شيخ نشين ها و بالعکس ،قرار گيرد.

بازار پر تقاضا ،متنوع و بدون سازمان عراق در کنار بازار سازمان يافتة کشورهاي حوزة
خليجفارس ،مناسبترين فرصت براي رونق بندر محدود براي شهرهاي آبادان و خرمشهر است.
امکاناتي چون؛
تجربه و فرهنگ صدساله تجاري منطقه
توان سازمان دهي محلي در حوزة بازرگاني و حق العمل کاري
و دانش ديرينة خدمات بندري
در کنار مشکالت موجود ديپلماتيک -تجاري ميان عراق و کويت ،به طور جدي ميتواند کمک
کار ايجاد بندر محدود تلقي شود.
سامان دهي بندر محدود با استفاده از امکانات بندرگاهي تعريف شدة آبادان و خرمشهر ،نيازمند
حضور بانک تخصصي حامي در منطقه
تأسيس نمايندگي هاي تجاري در عراق و کشورهاي حوزة خليج فارس
ايجاد مرکز اطالعات بازار
سامان دهي بازار مرزي شلمچه
و ايجاد کارگروه توسعة صادرات در منطقه است.
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پژوهش در همسايگي بندر محدود،حامل دو

است:

IT
با بهره گيري از تيزهوشان منطقه ،کارکنان جوان و کيفي شرکت هاي تجاري محلي و
دانشجويان کيفي دوره هاي آموزش کارآفريني توسط خانة پژوهش نوانديش در آبادان و
خرمشهر ،ميتوان يک مدار اطالعات بازار به وجود آورد.
صنعتگران و تجار محلي ضمن اعالم ني از نسبت به اطالعات بازار عراق و کشورهاي حوزة
خليج فارس ،حاضر به پرداخت بهاي اطالعات اين مدار هستند.
محل توجه است که اتاق بازرگاني آبادان با استقبال از پيشنهاد ايجاد مدار  ،I Tحاضر به در
اختيار گذاردن يک واحد اداري و  ۹سِت کامپيوتر به قصد کمک به شکل گيري آن است.
با توجه به سه مزيت

در

و ني ز

،
 ،تأسيس مدرسة توسعة تجارت

در کشورهاي عربي در آبادان و خرمشهر امکانِ مفيدي براي تثبيت موقع و جايگاه ايران در
بازار کشورهاي عرب زبان خصوصاً کشورهاي همجوار خواهد بود.
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آبِ روان ،خاک مستعد و دماي باال ،همچنان که عنوان شد از عناصر پايدار منطقه محسوب ميشوند.
اين عناصر پايدار ،بخش کشاورزي در منطقه را صاحب«مزيت» ميکند .بخش کشاورزي با بهره مندي
از اين عناصر در زير بخشهاي
زراعت
باغداري
و شيالت
ميتواند به رونق اقتصادي منطقه ياري برساند.
از نقطه نظر صاحب نظران و کارشناسان منطقه ،کشت صيفي جات و يونجه در زير بخش زراعت از
مزيت برخوردار است.
مزيت در زير بخش باغداري به طور مشخص در حوزة نخيالت با پيشينة بسيار طوالني ،تجلي مييابد
و همچنين است زير بخش شيالت که در دو حوزة صيد و آبزي پروري ،از مزيت بهره مند است.
زير بخش شيالت در کشاورزي اقليمي منطقه چنانچه از نابساماني موجود به درآيد ،نقطه اتکاء
درخورتوجهي براي اقتصاد منطقه خواهد بود .نماي عمومي زيربخش شيالت کشور که در جدول
شمارة هويدا است ،از مناظر مختلف گوياي روبه رشد بودن آن در طول دهة  13۵2-13۱2و جايگاه
ويژه ظرفيتهاي جنوب در تماميت آن است؛
در شرايطي که ميزان کل صيد آب هاي کشور از  32۵4۳۱تن در سال  ۵2به  331۳۳1تن در سال ۱2
افزايش يافته است ۵۱ ،درصد از کل ميزان صيد در سال  ۱2از آب هاي جنوب تحصيل شده است.
در اين ميان آبزي پروري از آهنگ رشد سريعتري برخوردار است به گونهاي که در طول دهة مورد
بحث 2۹۱ ،درصد رشد نشان ميدهد .مهمتر آن که ميزان ماهي گرمابي پرورشي تحصيل شده ،از
آهنگ رشد باالتري از کل آبزي پروري برخوردار است و رشد آن به سطح  2۵۱درصد ميرسد و بيش
از نيمي از ميزان آبزيان پرورشي کشور را به خود اختصاص ميدهد.
همچنين ارزش کل صادرات محصوالت شيالتي جنوب نسبت به ارزش کل صادرات محصوالت
شيالتي کشور حدود  ۳۱درصد در سال  ، ۱2رقم خورده است و نسبت ارزش افزوده شيالت آبهاي
جنوب به کل ارزش افزودة زير بخش شيالت کشور نيز در سطح  3۵درصد قرار دارد.
در کنار آمارهاي نشانگر جايگاه جنوب در کل شيالت کشور ،روند سرمايه گذاري در شيالت و نيز
ميزان سرمايه گذاري از محل خصوصي به همراه ميزان توليد بچه ماهي و بچه ميگو ،تعداد و مساحت
مزارع پرورش ميگو و ماهي و تعداد واحدهاي صنايع شيالتي در کشور رو به رشد بوده و در وراي
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آنها ،ميزان عرضه سرانة آبزي نيز از  ۹/4کيلوگرم در سال  ۵2به  ۳کيلوگرم در سال  ۱2بالغ شده و
رشد  133درصدي را به نمايش ميگذارد.
روندهاي کالن در زير بخش شيالت و روند هاي منطقه جنوب ،پشتيبان مناسبي براي شکل گيري
خوشة صنعتي آبزي در منطقه به حساب ميآيند.
ضمن آن که در حوزه هاي نخيالت و شيالت در مراحلِ پس از توليد ،امکان طراحي خوشه هاي
صنعتي به قصد فرآوري هاي متنوع وجود دارد .در کنار امکان طراحي خوشه هاي صنعتي خرما و
آبزي ،با توجه به نزديکي مسافت ميان مرکز کشت نيشکر خوزستان با منطقة مورد بحث ،طراحي
خوشه صنعتي نيشکر نيز ميسر خواهد بود.
براي آن که کشاورزي منطقه از مزاياي خود استفاده به عمل آورد ،چنين پيشنهاد ميشود که؛

شايان توجه است که هم اکنون يک مورد از مدل نظام مديريتي شبه دولتي در منطقه به مورد اجرا
گذاشته شده است.
از ديگر سو ايجاد نهادهاي صنفي در حوزة کشاورزي همچون انجمن صنفي کشاورزان ،باغداران،
صيادان ،آبزي پروران و  ...به ارتقاء کيفيت بخش و بسامان شدن آن ،کمک خواهد کرد.
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در جريان سه دهة اخير ،در ادبيات اقتصاد صنعتي ،موضوع

ها اهميت ويژهاي يافته است.

خوشه ،به توليدات پيشيني و توليدات پسيني حول يک محصول محوري اتالق مي شود .به عبارتي،
سامان زنجيره اي از توليدات بر محور يک توليد مشخص.
تجربة سازماندهي خوشهاي ،هم در کشورهاي صنعتي درجة اول همچون امريکا و ايتاليا و هم در
طيفي از کشورهاي در مسير توسعة صنعتي به مانند مکزيک ،قابل مشاهده است.
در ادبيات اقتصاد صنعتي ،ايجاد خوشه ها بر
تقسيم کار تخصصي
همکاري بين صنايع
شبکة تشکيالتي قادر به هم افزايي
مبتني بوده و به اشتغال زايي زنجيره اي وارتقاء توان رقابتي منجر مي شود.
در تجربه کشورهاي صنعتي و کشورهاي در مسير صنعتي شدن ،ايجاد خوشه صنعتي نيازمند
منطقة مناسب و مستعد
بستر و زيرساخت هاي الزم
سازماندهي شبکه اي
پيوندهاي افقي ميان صنايع
زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي مشترک
و نظام حمايتي متشکل از نهادهاي عمومي و خصوصي
است .براين ا ساس در منطقة مشترک آبادان و خرمشهر با توجه به
وجود صنايع خرد و متوسط
توليدکنندگان بومي
و فرهنگ مشترک
امکان پايه ريزي و سامان دهي چند خوشه ،حول چند محصول محوري وجود دارد:
.
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مديد مدتي پيش از آن که آبادان با برج هاي پااليشگاه و خرمشهر با جراثقال هاي مرتفع بندرگاه
شناخته شوند ،هر دو شهر و حواشي آن با نخل هاي انبوه بلند باال در ذهن متبادر مي شدند.
مجموعه نخيالت اين منطقه و ديگر مناطق نخل خيز خوزستان ،اين استان را در ميان ديگر استان هاي
نخل خيز همچون کرمان ،سيستان و بلوچستان ،بوشهر و هرمزگان در جايگاهي رفيع تر قرار مي داد.
اين جايگاه رفيع و شاخص تا پيش از آغاز جنگ نيز پايدار بود ،آن گونه که در سال  13۹۱از مجموع
 ۹4،31۵تن خرماي صادراتي کشور ،ميزان  4۵،1۵4تن معادل  ۱۵درصد ،سهم خوزستان بود.
اما وقوع جنگ و سلسله پي آمدهاي آن ،خوزستان را از موقعيت پيشين به زير کشيد .تا آنجا که در
سال  ۱4از مجموع  ۱۱۱/11۵تن خرماي صادراتي ،سهم خوزستان تنها  21درصد ،معادل  24۱۱۱تن
است .در همين حال جايگاه خرماي ايران نيز در بازارهاي بين المللي متزلزل شده و استحکام سال
هاي قبل از جنگ را فاقد است.
جدول شمارة 3که ميزان کل توليد خرما در جهان در سال  2۱۱۹را به تفکيک سهم کشورهاي اصلي
توليدکننده ،نمايان مي سازد ،گوياي آن است که ايران با سطح کشت 1۱۹هزار تن (رتبة دوم پس از
مصر) ،عملکرد بسيار نازل  4۵۹۵کيلوگرم در هکتار را برجاي گذاشته است .حال آن که مصر تنها با
دارا بودن  3۱هزار هکتار سطح زير کشت با توليد  1/1۱۱هزار تن و عملکرد  3۵1۳2کيلو در هکتار،
مکان نخست را در توليد و عملکرد تصاحب کرده است.
در اين شرايط ،مطابق اطالعات مندرج در جدول شمارة ،4سهم ايران در بازارهاي صادراتي به رغم
دارا بودن باالترين ميزان سطح زير کشت پس از امارات متحده عربي (تنها با هزار هکتار تفاوت) ،تنها
 1۳/۹درصد کل است .حال آنکه سهم امارات  ۹1/۱درصد رقم خورده است .مهم تر آن که بهاي هر
تن خرماي صادراتي ايران تنها  23۵دالر در تن است که نازل ترين قيمت پس از بهاي خرماي
صادراتي عراق به حساب مي آيد .شايان توجه است که تفاوت بهاي هر تن خرماي صادراتي ايران با
کشورهاي مشابه و همطراز همچون امارات ،پاکستان ،تونس ،عربستان ،عمان و الجزاير به ترتيب ،۳۱
 14۱ ، 34۵، 1322، ۵۳و  1۱۵1دالر است.
اعداد و ارقام مورد مقايسه حاکي از
آشفتگي سازمان توليد خرما
غير علمي بودن توليد
و نابساماني سازمان صادرات خرما
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در ايران است.

مآخذ  :سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان
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مآخذ :سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان
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هم اينک؛

•

به کارگيري روش سنتي و ابتدايي برداشت که باتکان شديد شاخه همراه و به محصول صدمه ميزند.
به عالوه استفاده از سبدهاي داراي خاصيت ارتجاعي که باعث له شدن محصول و افت کيفيت آن
ميشود.

•

سازه و دماي نامناسب انبارها که منجر به افت شديد کيفيت محصول مي شود.

•

از مجموع ۵۱۱هزار تن خرماي توليدي ايران۹۱۱ ،هزار تن به مصرف داخلي ميرسد12۱ ،هزار تن
صادر و در عمل 2۱۱هزار تن ضايع مي شود.

•

مطابق آنچه عنوان ميشود تنها  2درصد محصول خرماي ايران داراي بسته بندي استاندارد است و ۵۱
درصد آن به صورت فله اي در گوني ،کارتن و حلب هاي  1۱تا 2۱کيلوگرمي بسته بندي ميشود .در
مواردي خرماي صادراتي در کارتن کفش و بدون درج نام محصول به روي محموله ،صادر شده
است.
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•
•
•
به حساب مي آيند .اين کاستي ها به طور

به عنوان اصلي ترين مشکالت خرما در عرصة

طبيعي ،آثار خود را بر اقتصاد نخيالت منطقه نيز بر جاي گذاشته است.
اما منطقه نيز مشکالت و تنگناهاي خاص خود را داراست.

انتشار الکترونيکیwww.hodasaber.com :

۱1

مزیتشناسی و فرصتشناسی اقتصادی در بنادر آبادان و خرمشهر

•
•
زير ساختي

•
•
•

•
•
•
•
توليدي

•
•
•
•
•

•
پسازتوليد
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•
•

در کنار بذل عنايت به تنگناهاي ملي و منطقه اي حوزة نخيالت ،مي بايد به
چند نيز توجه داشت؛

مدت هاي مديد قبل از آن که خرمشهر به بندر تبديل شود و آبادان ميزبان پااليشگاه
باشد ،اقتصاد سنتي منطقه بر محور نخل و صيد ،گردش داشته است.
فرهنگ نخل کاري و نخل داري در منطقه ،از سابقه اي بس طوالني برخوردار است.
به عبارتي نخل به طور تاريخي از اجزاي جدايي ناپذير زندگي محلي ،محسوب
ميشود.

بنا به نشان آمار ،ايرانِ قبل از جنگ بزرگترين توليدکننده و صادرکنندة خرما در
جهان بوده است .پيشينه مي تواند در رقم خوردن آينده ،ايفاي نقش کند.

اقتصاد معيشتي بخشي از مردم منطقه با نخيالت مي گذرد .اين جامعه گسترده در
جريان داشت ،برداشت ،هسته گيري ،بسته بندي و صادرات با يکديگر مرتبط اند.
گرچه زنجيرة ارتباط به سان گذشته مستحکم نيست ،اما هنوز وجود دارد.

خرما در طول يک دهة اخير در سبد مصرف داخلي جاي گرفته است ،تا آنجا که از
ميزان ۵۱۱هزار تن توليد ملي 4۹۱ ،هزار تن خرما به صورت تازه خوري و حدود
 ۹۱هزار تن به صورت خشک در بازار داخلي به مصرف مي رسد.

بر اساس آمارهاي موجود از ميزان  ۵۱۱هزار تن توليد ملي خرما ۹۱۱ ،هزار تن به
مصرف داخلي رسيده و  12۱هزار تن نيز صادر مي شود .به عبارتي حدود 2۱۱
هزار تن خرما در سال ضايع مي شود .اين ميزان در صورت برنامه ريزي و
ساماندهي ميتواند مورد فرآوري قرار گيرد.
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در عرف محل ،تدارک هر  3۱کيلو خرماي صادراتي ،يک روز اشتغال ايجاد مي کند.
ضمن آنکه نگهداشت و برداشت نيز در طول سال ،کاربري قابل توجهي دارد.


در طول سال هاي گذشته ،در شش استان نخل دار کشور ،تجارب جديد فرآوري به
بار نشسته است؛ عسل خرما ،شکالت خرما و کشمش خرما از اين زمره اند .خاصه
آن که خرما محصولي با تنوع باالي فرآوري است.
با لحاظ کردن نقطه قوت هاي مورد اشاره ،حول محصول خرما مي توان به زنجيره اي از توليدات يا
دست يافت .تاريخ طوالني نخل داري در منطقه ،جامعة گستردة مرتبط ،تنوع در فرآوري
خرما و تجارب نوآغاز فرآوري در مناطق نخل خيز ،زمينة مساعدي هم سو با زمينه هاي نظري براي
شکل دهي خوشه هاي صنعتي ،براي ايجاد خوشة خرما در منطقه فراهم مي کند.
براي طراحي خوشة خرما در منطقه ،ضرورت هايي چند ،برابر روي قرار مي گيرد:
-
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زير بخش شيالت که از قدمتي طوالني در منطقه برخوردار است ،داراي ظرفيتي است که بتوان بر
محصوالت آن اعم از محصوالت صيادي و پرورشي ،زنجيره اي از توليدات را طراحي و سامان دهي
کرد.
روبه رشد بودن زير بخش شيالت ،کشش بازارهاي صادراتي و جدي تر شدن جايگاه محصوالت
شيالتي در سبد مصرف خانوار ،در کنار فرهنگ و تجارب محلي ،مجموعه امکاناتي است که زمينهاي
مهيا براي ايجاد خوشة آبزي در منطقه فراهم ميآورد.
« .منطقة مصرفي» عراق و کشورهاي حوزة خليج فارس و کشش بازار داخلي براي فرآورده ها ،اعم از
آمادة طبخ و طبخ شده ،مشوقي جدي براي خوشة آبزي است.
از آنجا که تنوع فرآوري محصوالت دريايي و پرورشي اعم از ماهي و ميگو بسيار زياد است ،اين
زنجيره ميتواند زنجيره اي پر حلقه باشد
چنانچه از ظرفيت آموزشي سازمان شيالت استفاده شود ،تجهيز علمي توليد کنندگان براي وصل شدن
به بازار فرآورده هاي دريايي ،امکان پذير خواهد بود .بخش آموزش سازمان شيالت که برگزاري
دورههاي آموزش براي انتقال تجارب کشورهاي آسياي شرقي از جمله ويتنام را در سال  ، ۱3به عهده
داشته است ،در سال  ۱4دوره هاي آموزشي فرآوري اعم از فرآورده هاي آماده طبخ وطبخ شده را در
بندر عباس و چابهار بر پا کرده است و از آمادگي تکرار دوره ها در آبادان و خرمشهر برخوردار است.
تجهير به اطالعات بازار خصوصاً بازار منطقه ،در کنار آموزش ،پيش نياز ديگري براي طراحي خوشة
آبزي قلمداد ميشود.
مجتمعهاي بزرگ فرآوري به اي جاد اشتغال متوسط به باال و کارگاه هاي کوچک و متوسط فرآوري به
ايجاد اشتغال کوچک و متوسط ،کمک ويژه اي خواهند کرد.
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با در نظر گرفتن مسافت نسبتاً کوتاه ميان مرکز توليد نيشکر خوزستان با منطقة مورد بررسي ،فرصت
تشکيل خوشة نيشکر در اين منطقه وجود دارد .آبادان و خرمشهر که پائين دست هفت تپه قرار دارند،
ميتوانند ميزبان فرآوري نيشکر باشند.
تجارب نوآغاز در شهرک صنعتي خرمشهر در حوزة توليد الکل از مالس نيشکر و توليد کنجاله از
تفالة آن ،زمينة مساعدي براي گسترش اين زنجيره و طراحي خوشه فراهم کرده است.
به منظور نيل به شرايط الزم براي طراحي خوشة نيشکر به
استفاده از امکانات پژوهشي «شيرين شهر» (شهر نيشکر)
بهره مندي از توان پژوهشي و طراحي دانشکدة کشاورزي دانشگاه اهواز
تقويت تجارب نوآغاز در شهرک صنعتي خرمشهر
و طرح موضوع با نهادهاي اصلي توليد نيشکر در خوزستان
نياز است.
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استان خوزستان ميزبان قطبهايي چون فوالد ،نفت و نيرو است .سرمايه گذاري در صنايع پائيندستي
هر يک از قطبهاي معظم صنعتي موجود در استان ،با توجه به دانش ديرينة هر يک از آن ها،
ميتواند در اين منطقه انجام پذيرد .ضمن آن که احداث تعميرگاه شناور در منطقه با توجه به ناوگان
عظيم شناوري ،از مزيت برخوردار است.
طراحي سه خوشة صنعتي خرما ،آبزي و نيشکر ،خود به احداث متعدد واحد صنعتي خواهد انجاميد.
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سامان و سازمان دهي گردشگري در منطقه را مي توان از دو منظر داخلي و منطقه اي مورد نظر
قرارداد.بنابر آمارهاي غير رسمي ،همه ساله متجاوز از يک ميليون نفر از آثار به جاي مانده از دوران
جنگ در شهرهاي آبادان و خرمشهر بازديد کرده و برخي از آن ها نيز خاطره تازه مي کنند .در همين
حال منطقه همه ساله ميزبان تعداد قابل توجهي از مهمانان نوروزي است.
در پرتو اين امکان ميزباني ،با تجهيز کناره هاي کارون و اروند به طور جدي مي توان به جاذبه هاي
گردشگري منطقه افزود .اين تجهيز تنها به مبلمان شهري و امکانات بهداشتي خالصه نمي شود و
ميتواند به زنجيره اي از مشاغل خرد و متوسط در کناره ها منجر شود .ارائه انواع غذاهاي محلي و
غير محلي ،ارائه صنايع دستي محلي در غرفه ها ،ايجاد موزه جنگ ،نمايشگاه هاي دائمي عکس از
تاريخ ورزش آبادان و خرمشهر ،فروشگاه هاي محصوالت دريايي و خرما و فرآورده هاي آن ها و ....
حلقههاي اين زنجيره محسوب مي شوند.
از منظر گردشگري منطقه اي ،آبادان وخرمشهر مي توانند سر پل زيارتي براي شيعيان سه کشور ايران،
عراق و کويت در نظر گرفته شوند .تمايل شيعيان کويت و عراق به زيارت اماکن متبرکه در ايران و
تمايل شيعيان ايران و کويت به زيارت اماکن متبرکه در عراق ،زمينة بسيار مناسبي براي تحقق اين امر
است .امکانات بندرگاهي ،فرودگاهي وراه آهن در منطقه ،زير بناهايي اساسي براي سر پل واقع شدن
اين منطقه براي سفرهاي زيارتي است.
براي استفادة گردشگران در طول

در اين ارتباط ميتوان مزارعي را با عنوان
سفرهاي ساالنه به منطقه ،طراحي کرد.
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استان خوزستان و بويژه شهرهاي آبادان و خرمشهر از دير باز ،هم به ورزش شهره بودهاند و هم به
هنرهاي نمايشي و نوشتاري.
احياي فوتبال ،شنا ،بوکس و کشتي فرنگي در کنار احياي قابليتهاي سينماي آماتوري و حرفهاي،
تئاتر و داستان نويسي ،دريچة ديگري به روي منطقه مي گشايد.
با توجه به چند دهه پيشينه در هر دو حوزه ،ميتوان به ايجاد

در هر دو شهر اقدام کرد .اين تأسيس هم ايجاد اشتغالهاي خرد و متوسط و هم آموزش و پرورش
استعدادهاي منطقه را مد نظر دارد.
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