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مسئولیت اجتماعی امروزه در شرکت ها و سازمان ها مسئله و مقوله 
با اهمیتی است به گونه ای که در گزارش های سالیانه سازمان ها، اولین 
بخش قبل از ارایه عملکرد و صورت های مالی و سود و زیان اقتصادی، 
به اقدامات مربوط به حوزه مسئولیت اجتماعی می پردازند که نشان از 
اولویت دادن به مســئولیت اجتماعی در سازمان ها در سال های اخیر 
است.در روند توسعه و صنعتی شدن کشور، هیچ جایی ارتباط خوبی 
بین اقدامات توسعه و اجتماع محلی دیده نمی شــود. دلیل آن عدم 

برقراری توازن بین توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی است.
مطالعات زیــادی در مورد ضــرورت انجام پیوند بیــن اقدامات 
توسعه ای و مردم محلی صورت گرفته که نشان از اثرات توجه به مسائل 
جامعه محلی است. مسائلی شامل ایجاد اشــتغال برای افراد بومی، 
ایجاد امنیت، افزایش کیفیت زندگی، توجه به شاخص های زیستی، 
آموزشی، بهداشتی و... است. وقتی صنعتی در جایی مستقر می شود، 
آن قدر غرق در منافع اقتصادی و افزایش بازدهی اقتصادی می شــود 
که موضوعات مربوط به اجتماع محلی مــورد غفلت  قرار می گیرند. 
در حالی که واقعیت این است که اگر اندکی به آن موضوعات پرداخته 
شود، در هزینه تولید محصول نهایی، اثرگذار بوده و کاهش هزینه ها را 
در برخواهد داشــت. وقتی هزینه ها کاهش پیدا کند، حاشیه ی سود 
اقتصادی نیز افزایش خواهد داشت. به عنوان مثال، یکی از موضوعاتی 
که در مسئولیت اجتماعی موردنظر است، توانمندسازی جوامع محلی 
است تا ســاکنین جوامع محلی بتوانند وارد متن فرایندهای توسعه 
شوند که شامل حوزه های مختلفی مانند آموزشی، مهارتی، اشتغال 
و... می شود. در رویکرد مسئولیت اجتماعی، آموزش و مهارت آموزی 

جامعه محلی که می تواند در تأمین نیروی انسانی ماهر برای فعالیت ها 
مؤثر واقع شود و هزینه های تأمین نیروی انسانی از نقاط دیگر را حذف 
کند، امر فوق العاده مهمی است. نیروی کار با هزینه های کمتر، می تواند 
هزینه های نهایی تولید را کاهش دهد؛ بنابراین توجه به مســئولیت 
اجتماعی، فارغ از این که پیوندی را بین توسعه اقتصادی و اجتماعی 
برقرار می کند؛ برای اقتصاد پروژه هم مؤثر اســت. از طرفی با توجه به 
دستور کار ملِی توسعه سواحل مکران و اهمیت چنین پروژه کالنی در 
سطح کشور، توجه جدی به توسعه اجتماعی فوق العاده مهم است تا 
سازمان ها صنعتی و توسعه ای در کنار سود اقتصادی فعالیت های خود، 
هزینه هایی را که بر اجتماع محلی تحمیل می کنند، بپردازند.انجام 
مسئولیت اجتماعی شرکتی در قالب پروژه های پاسخ دهنده به نیازهای 
جامعه محلی و مردم، باعث ایجاد رضایت و حس تعهد و تعلق نسبت به 
طرح ها و اقدامات توسعه ای می شود. باید به این نکته نیز توجه داشت که 
اگر روند توسعه و صنعتی شدن در سواحل مکران و چابهار با این سرعت 
اتفاق بیافتد، گسست بیشتری بین اجتماع محلی چابهار و طرح های 
توسعه ایجاد خواهد شد که خود می تواند منجر به مسائل و پیامدهای 
منفی توسعه اقتصادی شود. در ســال های آتی، واحد پتروشیمی و 
صنایع فوالد به بهره برداری خواهد رسید که خود باعث مهاجرت های 
جدید به منطقه خواهد شد؛ تأمین زیرساخت های مختلف زیستی، 
خدمات شــهری، امکانات آموزشی، فضاهای بهداشــتی و درمانی، 
فضاهای تفریحی و ورزشــی و... از اهمیت باالیی برخوردار است که 
در حال حاضر، زیرساخت های شــهری ما توان ارائه چنین حجمی از 

امکانات را ندارد که باید اقدامات در این راستا صورت گیرد.

بنابراین منطقه آزاد چابهار، به عنوان اولین ســازمان در منطقه، 
اقدام به فعالیت در حوزه مسئولیت اجتماعی پرداخته است. مسئولیت 
اجتماعی  در دو ســطح می تواند صورت گیرد، مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که زیر نظر منطقه آزاد فعالیت می کنند 
و دیگری مسئولیت اجتماعی خود سازمان منطقه آزاد در قبال کارکنان 
و مشتریان است تا بتواند به مسئولیت اجتماعی خود در حوزه سازمان، 
مشتریان، محیط زیست و جامعه محلی عمل کند. خود سازمان باید 
پیش قدم انجام مسئولیت اجتماعی باشــد که زیرمجموعه های آن 
به تبعیت از سازمان، بتوان مسئولیت اجتماعی خود را در حوزه های 

مربوطه به انجام برسانند.
مطالعه ای را که موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه 
تهران با تیم حرفه ای برای ســازمان منطقه آزاد در حوزه مسئولیت 
اجتماعی شرکتی در دست انجام دارد، درنهایت به فهرستی از اقدامات 
مشخص در همه حوزه های موردتوجه مســئولیت اجتماعی اعم از 
جامعه محلی، ساختار سازمان، مشتریان و محیط زیست منجر خواهد 
شد تا سنجه ای برای اندازه گیری نیازها وضعیت موجود و اقدامات الزم 
برای رســیدن به وضعیت مطلوب وجود داشته باشد. خروجی نهایی 
سندی مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد چابهار است شامل مجموعه 
از اقدامات و فعالیت هایی اســت که به ارتقاء اهداف مدنظر در جامعه 
محلی و پیوند توسعه اقتصادی با توسعه اجتماعی منجر خواهد شد. این 
سند ضمانت اجرایی داشته و گزارش فعالیت های آن در پایان هرسال 
به صورت گزارش ساالنه مســئولیت اجتماعی منطقه آزاد چابهار در 

دسترس همگان خواهد بود.

مسئولیت اجتماعی، پیوندگاه توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی
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مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی

 شــرکت ها  و ســازمان ها مانند اشــخاص حقیقی، 
شهروندان جامعه بوده و نســبت به آن دارای حقوق و در 
قبال آن دارای وظایفی هستند. از این رو، تبیین وظایف و 
مسئولیت های آن در قبال اجتماع، امری ضروری است. 
ایجاد حوزه ای به نام مسئولیت اجتماعی شرکتی و تبیین 
ابعاد آن، تالشــی به منظور تبیین این وظایف است. این 
مفهوم با تغییر مبانی فلسفی و دیدگاه دانشمندان نسبت 
به سازمان و محیط آن، تحوالتی داشته است. مسئولیت 
اجتماعی شــرکتی، مدت زیادی اســت که توجه بخش 
آکادمیک، پژوهشگران، شرکت های غیردولتی و دولت 
را به خود جلب کرده اســت و به عنوان یکــی از ابعاد مهم  
فعالیت های عملیاتی شــرکت ها، درآمده است . در اینجا 
به بررســی بخشــی از متداول ترین تعاریف مسئولیت 

اجتماعی شرکتی خواهیم پرداخت.
مسئولیت اجتماعی شــرکتی، تعهد تصمیم گیران 
برای اقداماتی است که به طورکلی عالوه بر تأمین منافع 
خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. 
مؤسسات مســئول اند که از آلوده کردن محیط زیست، 
اعمال تبعیض در امور اســتخدامی، بی توجهی به تأمین 
نیازهای کارکنان خــود، تولید محصــوالت زیان آور و 
نظایر آن که به ســالمت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند 
و ســازمان ها باید با اختصاص منابع مالی،در بهبود رفاه 

اجتماعی مورد قبول اکثریت جامعه بکوشند.
به عبارتی دیگر می توان گفت، مسئولیت اجتماعی، 
مجموعه وظایف و تعهداتی است که ســازمان بایستی 
در جهت حفظ و مراقبــت و کمک به جامعــه ای که در 
آن فعالیــت می کند، انجام دهد. مســئولیت اجتماعی، 
وظیفه ای است بر عهده مؤسسات خصوصی، به این معنا 
که تأثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، 
نگذارند. وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن 
در استخدام، نپرداختن به فعالیت های غیراخالقی و مطلع 
کردن مصرف کننده از کیفیت محصوالت ،که این وظایف 

مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه است. 
کمیســیون اروپا مســئولیت اجتماعي شــرکتی را 
به عنــوان مفهومي تعریــف می کند کــه به موجب آن 
شرکت ها مالحظات اجتماعي و محیطي را در عملیات 
تجاري خــود و در تعامالت خــود با ذینفعان 
خود به صورت داوطلبانه رعایت 

می کنند .

این مفهوم درباره ســازمان هایی اســت که تصمیم 
دارند تا از حداقل الزامات قانوني و مســئولیت های ناشي 
از توافقات جمعي عبور کرده تا نیازهاي اجتماعي را مورد 
توجه قرار دهند. همچنین کمیســیون جوامع اروپایي ) 
2001 ( مسئولیت اجتماعي شرکت را به عنوان "ترکیب 
داوطلبانه مالحظات اجتماعــي و محیطي در عملیات 
تجاري شرکت ها و روابط آن ها با گروه های ذینفع" تعریف 

می کند .
سازمان بین المللی استاندارد در سال 2010 در قالب 
ایزو 26000 مســئولیت اجتماعی شــرکتی را در قبال 
تاثیرات و پیامدهای تصمیمات و فعالیت هایش بر جامعه 
و محیط زیست، به طور شفاف و اخالقی شامل موارد زیر 

تعریف کرد:
مشارکت در توسعه پایدار، شامل بهداشت و 

رفاه جامعه؛
در نظر گرفتن انتظارات ذینفعان؛

تطابق با قوانین و سازگاری با هنجارهای بین 
المللی؛

یکپارچه سازی مســئولیت اجتماعی در 
سراسر سازمان و استفاده از آن در روابط خود

این تعریف  اصول مســئولیت اجتماعی شرکتی را به 
صورت زیر شرح می دهد:

پاسخگویی: یک سازمان باید مسئول آثار خود بر روی 
جامعه، اقتصاد و محیط باشد. این اصل حاکی از آن است 
که یک سازمان باید رسیدگی موشــکافانه ای را بپذیرد 
و همچنین وظیفه ی  پاســخ دهی به این رسیدگی را  به 

عهده گیرد .
شفافیت فعالیت های سازمان: یک سازمان باید در یک 
وضعیت شفاف، دقیق و کامل قرار داشــته باشد و دارای  
درجه ی منطقی و کافی از سیاست ها، تصمیم گیری ها 
و فعالیت هایی باشد که مســئول آن هاست، ازجمله آثار 
مشخص و احتمالی آن بر جامعه و محیط. این اطالعات 
باید به ســهولت موجود بوده و مستقیماً در دسترس قرار 
گیرند و برای گروه هایی که تحت تأثیر سازمان هستند، 

قابل درك باشند .
رفتار اخالقــی: رفتار یک ســازمان باید براســاس 
ارزش هایی نظیر صداقت، انصاف و درســتی باشــد. این 
ارزش ها داللت بر دغدغه برای انسان ها، حیوانات و محیط 
و توجه به آثار فعالیت های سازمان و تصمیم گیری های 
آن بر روی منافع ذی نفعان دارند.توجه و احترام به اجرای 
قانون: توجه به اجرای قانون به 

حاکمیت قانون اشاره دارد و  به طورخاص منظور این است 
که هیچ فرد یا سازمانی فراتر از قانون نبوده و دولت نیز تابع 
قانون اســت. در زمینه ی مسئولیت اجتماعی، احترام به 
تأمین قانونی به معنای آن است که یک سازمان با تمامی 
قوانین و مقررات اجرایی موافقت داشــته باشد. این اصل 
حاکی از آن است که باید برای آگاهی از قوانین و مقررات 
اجرایی تالش شود تا افراد درون سازمان از تعهدات خود 

مطلع باشند  .
احترام به منافع و عالئق سهامداران: یک سازمان باید به 
منافع  ذینفعان خود احترام گذاشته،  آن ها را در نظر داشته 
و  پاسخگو باشد. اگرچه اهداف یک سازمان ممکن است 
به منافع مالکین، اعضا،  مصرف کنندگان یا اعضای خود 
محدود باشد، دیگر افراد و گروه ها نیز ممکن است دارای 
حقوق، ادعاها یا منافع مشخصی باشــند که باید در نظر 
گرفته شــوند. به طورکلی ،این افراد یا  گروه ها  ذینفعان 

سازمان را تشکیل  میدهند.
احترام به حقوق انسان: رفتار با احترام با تمامی افراد و 
تالش ویژه برای کمک به افراد گروه های آسیب پذیر. یک 
سازمان باید به حقوق انسانی احترام گذاشته و اهمیت و 
عمومیت آن ها را در نظر بگیرد. حقوق انســانی به رفتار 
محترمانه ی تمامی افراد صرف نظر از خصوصیات شخصی 

آن ها و صرفاً به دلیل انسان بودنشان اشاره دارد . 
احترام به هنجارهای بین المللی: یک ســازمان باید 
ضمن رعایت قوانین داخلی هر کشور به هنجارهای بین 
المللی هم احترام گذاشــته و برخالف آن هنجارها عمل 
نکند.الزم به ذکر اســت مســئولیت اجتماعی شرکتی 
منتقدانی نیز داشته است. میلتون فریدمن، اقتصاددان 
مشهور، از پیشگامانی اســت که مسئولیت سازمان های 
تجاری را به حداکثر رســاندن ســود در محدوده قانون 
بدون هرگونه دسیسه یا نیرنگی عنوان می کند و معتقد 
اســت مســئله های اجتماعی را باید به افراد و نهادهای 
دولتی واگذار کرد، چراکه تعیین نیازهای نسبی و میزان 
آن ها، در حد مدیران شــرکت ها نبوده و در صورت انجام، 
بر درآمد شــرکت ها تأثیرگذار اســت. عمــده انتقادات 
وارد بر مفهوم مســئولیت اجتماعی شــرکتی شــامل 
مفهومی گســترده و مبهم، اصطالحی برآمده از کارهای 
علمی، دشــواری عملیاتی کردن آن، سویه بالقوه مفهوم 
مسئولیت اجتماعی به سمت منافع خاص می شد. ضمنا 
طرفداران نئوکالســیک ها، مفهوم مسئولیت اجتماعی 
 را خدشــه وارد کردن به حقوق مالکیت و در کل تهدیدی

 بر جامعه آزاد  می دانستند.

آرش خان دل، کارشناس ارشد مدیریت 



  منطقه ی آزاد جبل علی دبی، با مساحتی بیش از 57 کیلومتر مربع، در سال 1985، در حد جنوب غربی شهر دبی، 
تاسیس شد. این منطقه ی آزاد، فعالیت خود را با تعداد اندکی واحد اداری و انبار آغاز کرد و در سال 1990 فعالیت های 

خود را با ایجاد تسهیالت  صنعتی سبک گســترش بخشــید. هم اکنون، منطقه ی آزاد جبل علی یکی از بزرگترین 
شبکه های کسب وکار در خاورمیانه را شامل می شــود که بیش از 32 درصد از مجموع سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در 

کشور امارات و نیز 21 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور     را     به خود     اختصاص داده است. 
این منطقه ی آزاد، اولین در نوع خود در خاورمیانه و جهان اســت که در سال 1996، موفق به کسب نشان ISO  شده است. منطقه ی آزاد جبل علی 
تنها منطقه ی آزاد در جهان است که در میان یکی از بزرگترین فرودگاه ها و بنادر جهان واقع شده است؛ بدین شکل که در یک  طرف آن، بندر جبل علی 

)هفتمین بندر بزرگ حمل ونقل دریایی جهان( و در سوی دیگر، فرودگاه بین المللی المکتوم )یکی از بزرگترین فرودگاه های باری جهان( قرار دارند. 

مسئولیت اجتماعی در منطقه آزاد جبل علی

این منطقه ی آزاد، یکی از پیشران های اصلی رشد اقتصادی برجســته دبی و امارات در طول سال ها 
بوده است به شکلی که محیطی جذاب را از طریق ارائه پیشنهادها و مشوق های ویژه برای جذب بهترین 
کسب وکارها از سرتاسر جهان فراهم آورده است. با در برداشــتن  بیش از 7300 کسب وکار بین المللی، 
منطقه ی آزاد جبل علی در سال 2017 تجارت غیر نفتی معادل با 80.2 میلیارد دالر را به ثبت رسانده و 

فرصت اشتغال برای بیش از 144000 هزار نفر، فراهم آورده است. 
در کنار کامیابی در بعد اقتصادی، این منطقه آزاد با تاکید بر پایداری و مشارکت همه ذی نفعان، به عنوان  
کلیدی برای آینده ای موفقیت آمیز، اهداف زیر را برای برنامه ی مسئولیت اجتماعی خود در نظر گرفته 

است: 

     استقبال از تنوع و تشویق رشد از طریق به کارگیری بهترین استعدادهای موجود در امارات؛
  مشارکت با نوآوران و کارآفرینان در زمینه ی کسب وکار، آموزش و محیط زیست؛

  اولویت دادن نیازهای ذی نفعان )کارفرمایان، کارمندان و شهروندان( بر فعالیت های اقتصادی 
صرف.

بررسی گزارشات ســاالنه ارائه شده توسط ســازمان منطقه آزاد تجاری جبل علی نشان می دهد که 
فعالیت های صورت گرفته در حوزه مسئولیت اجتماعی ســازمانی در این سازمان، حول 4 رکن محیط 
کار، بازار، محیط زیست و اجتماع سازماندهی و برنامه ریزی شده اند. در ادامه هرکدام از این ارکان به اجمال 

معرفی می شوند:

تعاریفارکان
ایجاد محیطی که رضایت کارمندان راه به همراه داشته باشد.محیط کار

تحریک توجه به مسئولیت اجتماعی در شرکا و مشتریان منطقه آزادبازار
تعهد برای مراقبت از محیط زیست و ارتقای کاربست های دوست دار محیط زیستمحیط زیست

اقدام برای افزودن ارزش و کمک مثبت به سالمت جامعه )به مثابه یک کلیت(اجتماع

گزیده ای از اقدامات صورت گرفته توسط منطقه آزاد جبل علی در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی 
این سازمان، از قرار زیر است:

 سازمان دهی برنامه ی کاروزی طموهی، با هدف کمک به جوانان اماراتی برای دستیابی به آینده ی 
دلخواه و متناسب با انتظاراتشان.

مشارکت در رویداد ساالنه روز بدون خودرو.
مشارکت در رویداد ورزشی ماراتون دبی در سال 2017.

  پیشنهاد و برگزاری برنامه ی ساخت یک مدرسه در نپال، با مشارکت کارمندان داوطلب.
برگزاری برنامه های متنوع آموزشی و تفریحی در بیش از 25پرورشگاه در دبی.

  اقدامات نوآورانه در بهره گیری از انرژی های پایدار به مانند نصب 88000 پنل خورشیدی بر روی 
سقف ساختمان ها، پارکینگ ها و انبارها در منطقه ی آزاد.
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    مونا ولیک جزی، دکترای طراحی شهری 



روستای تیس با ســابقه تاریخی بیش از دو هزار ساله خود 
تنها نقطه سکونتی بوده که در آغاز به کار منطقه آزاد چابهار، 
در درون محدوده قرار گرفته اســت. جمعیت روستا بر اساس 
سرشماری نفوس و مسکن ســال  1395 بالغ بر 6348 نفر که 
برابر با 1526 خانوار است که شغل اکثریت ساکنین وابسته به 
دریا است. اماکن مهم و تاریخی تیس عبارتند از مسجد جامع 
تیس، قبرستان جن، غارهای سه گانه، قلعه پرتغالی ها، اسکله 
تیس و... که همه این عوامل لزوم توجه بیشــتر به این روستا 
را میرســانند. ســازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار 
در راســتای انجام مســئولیت اجتماعی در خصوص آموزش 
و بهبود سرانه های آن از زمان شــروع به کار خود در دهه 70 

ساخت دو باب مدرسه در این روســتا را در دستور کار قرار داد 
و با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس نیز در سال 1396یک 
مدرسه 12 کالسه احداث نمود. سازمان منطقه آزاد در زمینه 
انجام مسئولیت اجتماعی خود در خصوص بهداشت و درمان 
نیز در دهه 80 زمینــی برای احداث درمانگاه در این روســتا 
اختصاص داد و با انجام محوطه سازی خانه بهداشت، اقدام به 
خرید یک دستگاه یونیت دندانپزشکی برای تجهیز آن نمود تا 

شرایط بهداشت و درمان تیس را بهبود بخشد.
از اقدامات زیرســاختی منطقه آزاد چابهار برای روستای 
تیس میتوان به آســفالت نمودن جاده ارتباطی این روســتا 
با شــهر را در دهه 80 نام برد که در ســال 1396 ورودی این 

روســتا تعریض گردید و به دلیل نقش مهم اســکله تیس در 
اشتغال ســاکنین روستا که وابســته به دریا اســت در سال 
1393 با مشــارکت اداره شیالت بازســازی گردید. سازمان 
منطقه آزاد چابهــار در جهت حفظ بناهــای تاریخی در دهه 
80 و 90 اقدام به بازســازی و مرمت غارهای ســه گانه و قلعه 
تاریخی پرتغالی ها نمود. در بحث غنی بخشی به اوقات فراغت 
و ورزش اهای روستا چند آالچیق و یک زمین چمن مصنوعی 
احداث کرده است. همچنین سازمان منطقه آزاد چابهار برای 
هزینه های جاری روســتا از جمله جمــع آوری زباله، اصالح 
 معابر و... بــه صورت ماهیانــه طبق جدول زیــر کمک مالی 

می نماید.

مسئولیت اجتماعی
 سازمان در روستای تیس

میزان کمک مالی )میلیون ریال(سال

100دهه 70

130دهه 80

1390150

1391150

1392155

1393200

1394250

1395355

1396500

یکی از مهمتریــن اقدامات ســازمان منطقــه آزاد چابهار در 
راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود در روستای تیس میتواند 
اجرای پروژه شبکه آب رسانی به این روستا باشد که کار 
مطالعاتی آن از ســال 1395 انجام و عملیات اجرایی 
آن در سال 1396 شروع شــد و با احداث مخزن 
3 هزار متر مکعــب و انجام انشــعابات اصلی و 
فرعی به طول 50 هزار متر در سال 1397 به 
بهره برداری می رسد. با توجه به کمبود آب 
آشامیدنی و حساسیت این موضوع در شهرستان 
چابهار به خصوص در روســتای تیس، این 
پروژه میتواند یکی از برجســتهترین پروژه 
های منطقه آزاد در راستای انجام مسئولیت 

اجتماعی خود برای روستای تیس باشد.

هار
ب ی چا

صنعت ی - 
تجار زاد 

قه آ
منط ن 

سازما
کتی  ی رش

ع جتما ت ا
لی مسئو انهم 

خبر
4

کاظم رحیمی، پژوهشگر اجتماعی
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تحوالت جمعیتی شهرستان چابهار 

و شهرستان های همجوار بعد از احداث 

منطقه آزاد چابهار

در بررســی ویژگی هــای جمعیتی- 
و  چابهــار  شهرســتان  اجتماعــی 
شهرســتان های همجــوار آن )کنارك، 
سرباز، قصرقند و نیک شهر( آن چه بیشتر 
موردتوجــه و قابل تأمل اســت؛ تغییرات 
جمعیتی و نرخ رشد چشــمگیر جمعیت 
بعد از تأســیس منطقه آزاد است. انفجار 
جمعیت دو شــهر چابهار و کنارك با رشد 
نزدیــک 8 درصــد در دهــه 1375-85 
وضعیت این دو شــهر را از بقیه شهرهای 
استان متمایز کرده اســت. جمعیت شهر 
چابهار از 34 هزار نفر در ســال 1375 به 
بیش از دو برابر )73 هــزار نفر( در عرض 
10 سال رســید. این میزان رشد در دهه 
بعد با نــرخ 4 درصد )رتبه اول نرخ رشــد 
در استان( جمعیت شهر چابهار را نزدیک 
110 هزار نفر و جمعیت شهرســتان بالغ 
بر 280 هزار نفر رســانده است. در همین 

بازه زمانی شــهر کنارك از 15 هزار نفر در 
ســال 1375 به 45 هزار در سال 1395 
رســید. این میزان از افزایــش جمعیت 
زمانی محسوس اســت که زیرساخت ها و 
امکانات شهری به همان نســبت نتوانند 
رشد کنند. در وضعیت کنونی سرانه های 
جامعه شهری و روستایی شهرستان های 
موردنظــر، بســیار پایین تر از متوســط 
 کشــوری و حتــی متوســط اســتانی

 است.
از زاویــه ای دیگــر، میــزان درصــد 
شهرنشــینی نشــان از وضعیت نامناسب 
امکانات و تسهیالت شــهری برای زیست 
شــهروندان دارد. در وضعیــت کنونــی 
میزان شهرنشــینی کل کشور 74 درصد 
اســت؛ درحالی که میزان شهرنشــینی 
اســتان 48 درصد و میزان شهرنشــینی 
محدوده موردبررســی 30 درصد اســت. 

به عبارتــی 70 درصــد وضعیــت نقاط 
ســکونتی، روســتایی بوده که کمترین 
امکانات بهداشــتی- درمانی، آموزشــی، 
رفاهی و... را دارا هستند. نکته دیگری که 
در تحوالت جمعیتی می توان به آن اشاره 
کرد، مهاجرت پذیری شهرستان چابهار، 
به میزان 25 هــزار نفر )19 هــزار نقاط 
شهری- 6 هزار روســتایی( در بازه زمانی 
85-1375 بوده که بیشتر مهاجرت ها از 
داخل خود اســتان و شهرستان های دیگر 
اســتان ها بوده اســت. از منظری دیگر، 
در دهه اول بعــد از توســعه منطقه آزاد 
چابهار، از نقاط نزدیک )بیشــتر شهرهای 
کوچک( بــه ســمت چابهــار مهاجرت 
کردنــد. در دهه بعــد 95-1385 میزان 
مهاجــرت درون شهرســتانی کاهــش 
پیداکــرده و به ســمت شــهرهای دیگر 
استان و دیگر استان ها افزایش پیداکرده 

است. بیشترین مهاجرت ها از استان های 
خراسان رضوی، خراسان جنوبی، تهران، 
گلســتان، کرمان و فارس صورت گرفته 

است.
جامعــه محلــی چابهــار و دیگــر 
شهرســتان های حوزه نفوذ، ســرانه های 
پایینــی در شــاخص های دسترســی به 
امکانات شــهری و خدمات زیستی دارند. 
سرانه های اشــتغال، آموزشی، فرهنگی، 
بهداشــتی- درمانــی، رفاهی ورزشــی، 
تفریحــی، فضاهای ســبز و... در ســطح 
شهرستان، به خصوص خود شهر چابهار، 
بسیار پایین اســت. با این بررسی آماری 
نشان می دهد که ســرانه های آموزشی و 
بهداشت و درمان نسبت به دیگر سرانه ها 
وضعیت نامناسب تری داشته و در اولویت 
 برنامه ریــزی اقدامات مداخلــه ای قرار

 دارد.
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 مهاجرت یکی از مســائل جمعیتی هر جامعه ای 
اســت که عوامل مختلــف دارد. جاذبه های مقصد 
و دافعه های مبــدا، یکــی از مدل هــای مفهومی 
بــرای درك مهاجرپذیر یــا مهاجرفرســت بودن 
هــر جامعهای اســت. اما ایــن مســئله در ارتباط 
با چابهــار و حــوزه فراگیــر آن به گونهای اســت 
که وضعیــت مهاجرتــی چابهــار مثبت بــوده و 
مهاجرپذیر اســت. از مهم ترین دالیل جاذبه های 
مهاجرپذیر بودن چابهار، دورنمای یافتن شــغل و 
فرصتهای ایجاد شده توســط پروژه های توسعهای 
 منطقــه آزاد، بنــادر، پتروشــیمی و صنایع فوالد

 است. این مسئله در کنار دافعه های مبدا که بیشتر 
روستاهای شهرستان و حتی شــهرها و روستاهای 
دیگر شهرســتانهای اســتان را شــامل میشود، از 
جمله خشکسالی و از دســت رفتن امکانات زراعت، 
باغداری و دامپــروری، رکود اقتصــادی و افزایش 
بیــکاری و... فهــم وضعیت مهاجرپذیــری چابهار 
و حوزه فراگیــر را ســاده تر می کند. ایــن عوامل 

چابهار را دومین شــهر مهاجرپذیر )بعد از زاهدان( 
و کنــارك را چهارمین شــهر مهاجرپذیر اســتان 
سیستان و بلوچستان کرده اســت که بار جمعیتی 
مضاعفی را به این منطقه تحمیــل میکند. عالوه بر 
جریانات داخل استانی، نشانگرها مهاجرت از دیگر 
استانها مانند خراســان جنوبی، کرمان، و هرمزگان 
را نیز نشــان میدهند که در کنار مهاجرت خارجی 
مانند کشــور پاکســتان زیرســاختهای شهری، 
مسکن، آموزشی، بهداشــتی و درمانی، اشتغال و... 

را دچار مشکل ساخته است.
جمعیــت مهاجر که اغلــب به لحــاظ وضعیت 
تحصیلــی و آموزشــی، اقتصادی، مهارت شــغلی 
به خصــوص مهــارت الزم بــرای کار در صنعت و 
شــیالت و... پایین هستند، با تشــدید فقر مطلق و 
نســبی، تغییــرات فرهنگــی، شــکاف اجتماعی، 
بیکاری، اختالفــات فرهنگی و قومیتــی، افزایش 
قیمت زمین و مســکن، بحران آب و آســیب های 
اجتماعی در منطقه ســکونت گاه های برنامه ریزی 

نشــده را گســترش میدهنــد و موجــب افزایش 
حاشــیه های شــهری ماننــد کمــب، مرادآباد، 
عثمان آبــاد و... می شــوند که در حــال حاضر بالغ 
بر 40 هزار نفــر را در خود جــای داده اند. جمعیت 
مهاجر عالوه گسترش سکونت گاه های برنامه ریزی 
نشده، مناطق سکونت گاهی مانند روستای تیس را 
نیز تحت تاثیر خود قــرار دادهاند، به طوری که طی 
نزدیک به ســه دهه جمعیت روستای تیس بیش از 

سه برابر شده است.  
توجه به معضالت ناشــی از جابه جایی جمعیت 
ضــرورت و اهمیــت بررســی دقیق ایــن رویداد 
همراه بــا برنامه ریزی برای کنتــرل و کاهش آن را 
دو چندان می کنــد. از این رو باید بــرای مهاجرت 
در دو محور چابهــار و حوزه فراگیــر آن یک برنامه 
واقع بینانــه و عملــی که در راســتای مســئولیت 
اجتماعی ســازمان منطقــه آزاد چابهــار و دیگر 
 دســتگاه های متولی و مســتقر تدویــن و به اجرا 

گذاشت.
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