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 ی هارمسئولیت اجتماعی در منطقه آزاد
جبل علی

مسئولیت اجتماعی
سازمان در روستای تیس

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی

مهاجرت و حاشیه نشینی
تحوالت جمعیتی شهرستان چابهار و
شهرستانهای همجوار بعد از احداث منطقه

آزاد چابهار
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مسئولیت ا

جتماعی ،پیوندگاه توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی

مسئولیتاجتماعیامروزهدرشرکتهاوسازمانهامسئلهومقوله
بااهمیتیاستبهگونهایکهدرگزارشهایسالیانهسازمانها،اولین
بخش قبل از ارایه عملکرد و صورتهای مالی و سود و زیان اقتصادی،
بهاقداماتمربوطبهحوزهمسئولیتاجتماعیمیپردازندکهنشاناز
اولویتدادنبهمســئولیتاجتماعیدرسازمانهادرسالهایاخیر
است.در روند توسعه و صنعتیشدن کشور ،هیچ جایی ارتباط خوبی
بین اقدامات توسعه و اجتماع محلی دیده نمیشــود .دلیل آن عدم
برقراری توازن بین توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی است.
مطالعات زیــادی در مورد ضــرورت انجام پیوند بیــن اقدامات
توسعهایومردممحلیصورتگرفتهکهنشانازاثراتتوجهبهمسائل
جامعه محلی است .مسائلی شامل ایجاد اشــتغال برای افراد بومی،
ایجاد امنیت ،افزایش کیفیت زندگی ،توجه به شاخصهای زیستی،
آموزشی،بهداشتیو...است.وقتیصنعتیدرجاییمستقرمیشود،
آنقدرغرقدرمنافعاقتصادیوافزایشبازدهیاقتصادیمیشــود
که موضوعات مربوط به اجتماع محلی مــورد غفلت قرار میگیرند.
در حالی که واقعیت این است که اگر اندکی به آن موضوعات پرداخته
شود،درهزینهتولیدمحصولنهایی،اثرگذاربودهوکاهشهزینههارا
دربرخواهدداشــت.وقتیهزینههاکاهشپیداکند،حاشیهیسود
اقتصادینیزافزایشخواهدداشت.بهعنوانمثال،یکیازموضوعاتی
کهدرمسئولیتاجتماعیموردنظراست،توانمندسازیجوامعمحلی
است تا ســاکنین جوامع محلی بتوانند وارد متن فرایندهای توسعه
شوند که شامل حوزههای مختلفی مانند آموزشی ،مهارتی ،اشتغال
و ...میشود .در رویکرد مسئولیت اجتماعی ،آموزش و مهارتآموزی

جامعهمحلیکهمیتوانددرتأمیننیرویانسانیماهربرایفعالیتها
مؤثرواقعشودوهزینههایتأمیننیرویانسانیازنقاطدیگرراحذف
کند،امرفوقالعادهمهمیاست.نیرویکارباهزینههایکمتر،میتواند
هزینههای نهایی تولید را کاهش دهد؛ بنابراین توجه به مســئولیت
اجتماعی ،فارغ از اینکه پیوندی را بین توسعه اقتصادی و اجتماعی
برقرارمیکند؛برایاقتصادپروژههممؤثراســت.ازطرفیباتوجهبه
ملیتوسعهسواحلمکرانواهمیتچنینپروژهکالنیدر
دستورکار ِ
سطح کشور ،توجه جدی به توسعه اجتماعی فوقالعاده مهم است تا
سازمانهاصنعتیوتوسعهایدرکنارسوداقتصادیفعالیتهایخود،
هزینههایی را که بر اجتماع محلی تحمیل میکنند ،بپردازند.انجام
مسئولیتاجتماعیشرکتیدرقالبپروژههایپاسخدهندهبهنیازهای
جامعهمحلیومردم،باعثایجادرضایتوحستعهدوتعلقنسبتبه
طرحهاواقداماتتوسعهایمیشود.بایدبهایننکتهنیزتوجهداشتکه
اگرروندتوسعهوصنعتیشدندرسواحلمکرانوچابهاربااینسرعت
اتفاقبیافتد،گسستبیشتریبیناجتماعمحلیچابهاروطرحهای
توسعهایجادخواهدشدکهخودمیتواندمنجربهمسائلوپیامدهای
منفی توسعه اقتصادی شود .در ســالهای آتی ،واحد پتروشیمی و
صنایعفوالدبهبهرهبرداریخواهدرسیدکهخودباعثمهاجرتهای
جدید به منطقه خواهد شد؛ تأمین زیرساختهای مختلف زیستی،
خدمات شــهری ،امکانات آموزشی ،فضاهای بهداشــتی و درمانی،
فضاهای تفریحی و ورزشــی و ...از اهمیت باالیی برخوردار است که
درحالحاضر،زیرساختهایشــهریماتوانارائهچنینحجمیاز
امکانات را ندارد که باید اقدامات در این راستا صورت گیرد.

عبدالرحیم کردی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد چابهار

بنابراین منطقه آزاد چابهار ،بهعنوان اولین ســازمان در منطقه،
اقدامبهفعالیتدرحوزهمسئولیتاجتماعیپرداختهاست.مسئولیت
اجتماعی در دو ســطح میتواند صورت گیرد ،مسئولیت اجتماعی
شرکتهاوبنگاههایاقتصادیکهزیرنظرمنطقهآزادفعالیتمیکنند
ودیگریمسئولیتاجتماعیخودسازمانمنطقهآزاددرقبالکارکنان
ومشتریاناستتابتواندبهمسئولیتاجتماعیخوددرحوزهسازمان،
مشتریان ،محیطزیست و جامعه محلی عمل کند .خود سازمان باید
پیشقدم انجام مسئولیت اجتماعی باشــد که زیرمجموعههای آن
به تبعیت از سازمان ،بتوان مسئولیت اجتماعی خود را در حوزههای
مربوطه به انجام برسانند.
مطالعهای را که موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه
تهران با تیم حرفهای برای ســازمان منطقه آزاد در حوزه مسئولیت
اجتماعیشرکتیدردستانجامدارد،درنهایتبهفهرستیازاقدامات
مشخص در همه حوزههای موردتوجه مســئولیت اجتماعی اعم از
جامعهمحلی،ساختارسازمان،مشتریانومحیطزیستمنجرخواهد
شدتاسنجهایبرایاندازهگیرینیازهاوضعیتموجودواقداماتالزم
برایرســیدنبهوضعیتمطلوبوجودداشتهباشد.خروجینهایی
سندی مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد چابهار است شامل مجموعه
از اقدامات و فعالیتهایی اســت که به ارتقاء اهداف مدنظر در جامعه
محلیوپیوندتوسعهاقتصادیباتوسعهاجتماعیمنجرخواهدشد.این
سندضمانتاجراییداشتهوگزارشفعالیتهایآندرپایانهرسال
بهصورتگزارشساالنهمســئولیتاجتماعیمنطقهآزادچابهاردر
دسترس همگان خواهد بود.

آرشخاندل،کارشناسارشدمدیریت

صنع

شــرکتها و ســازمانها 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.
ایجادحوزهایبهناممسئولیتاجتماعیشرکتیوتبیین
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
فعالیتهای عملیاتی شــرکتها ،درآمده است  .در اینجا
به بررســی بخشــی از متداول ترین تعاریف مسئولیت
اجتماعیشرکتیخواهیمپرداخت.
مسئولیت اجتماعی شــرکتی ،تعهد تصمیم گیران
برای اقداماتی است که بهطورکلی عالوه بر تأمین منافع
خودشان،موجباتبهبودرفاهجامعهرانیزفراهممیآورد.
مؤسسات مســئولاند که از آلوده کردن محیطزیست،
اعمال تبعیض در امور اســتخدامی ،بیتوجهی به تأمین
نیازهای کارکنان خــود ،تولید محصــوالت زیانآور و
نظایر آنکه بهســامت جامعه لطمه میزنند ،بپرهیزند
و ســازمانها باید با اختصاص منابع مالی،در بهبود رفاه
اجتماعیموردقبولاکثریتجامعهبکوشند.
به عبارتی دیگر می توان گفت ،مسئولیت اجتماعی،
مجموعه وظایف و تعهداتی است که ســازمان بایستی
در جهت حفظ و مراقبــت و کمک به جامعــهای که در
آن فعالیــت میکند ،انجام دهد .مســئولیت اجتماعی،
وظیفهای است بر عهده مؤسسات خصوصی ،به این معنا
که تأثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار میکنند،
نگذارند .وظایفی چون :آلوده نکردن ،تبعیض قائل نشدن
دراستخدام،نپرداختنبهفعالیتهایغیراخالقیومطلع
کردنمصرفکنندهازکیفیتمحصوالت،کهاینوظایف
مبتنیبرمشارکتمثبتدرزندگیافرادجامعهاست.
كميســيون اروپا مســئوليت اجتماعي شــركتی را
بهعنــوان مفهومي تعريــف میکند كــه بهموجب آن
شرکتها مالحظات اجتماعي و محيطي را در عمليات
تجاري خــود و در تعامالت خــود با ذينفعان
خود بهصورت داوطلبانه رعايت
میکنند.

اين مفهوم درباره ســازمانهایی اســت كه تصميم
دارند تا از حداقل الزامات قانوني و مســئولیتهای ناشي
از توافقات جمعي عبور كرده تا نيازهاي اجتماعي را مورد
توجه قرار دهند .همچنين كميســيون جوامع اروپايي (
 ) 2001مسئوليت اجتماعي شركت را بهعنوان "تركيب
داوطلبانه مالحظات اجتماعــي و محيطي در عمليات
تجاريشرکتهاوروابطآنهاباگروههایذينفع"تعريف
میکند.
سازمان بین المللی استاندارد در سال  2010در قالب
ایزو  26000مســئولیت 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
تعریفکرد:
مشارکت در توسعه پایدار ،شامل بهداشت و
رفاهجامعه؛
درنظرگرفتنانتظاراتذینفعان؛
تطابق با قوانین و سازگاری با هنجارهای بین
المللی؛
یکپارچه سازی مســئولیت اجتماعی در
سراسرسازمانواستفادهازآندرروابطخود
این تعریف اصول مســئولیت اجتماعی شرکتی را به
صورتزیرشرحمیدهد:
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 موشــكافانهای را بپذیرد
و همچنین وظیفه ی پاســخ دهی به این رسیدگی را به
عهدهگیرد.
شفافیتفعالیتهایسازمان:یکسازمانبایددریک
وضعیت شفاف ،دقیق و کامل قرار داشــته باشد و دارای
درجه ی منطقی و کافی از سیاستها ،تصمیم گیری ها
و فعالیتهایی باشد که مســئول آنهاست ،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 گروههایی که تحت تأثیر سازمان هستند،
قابلدركباشند.
رفتار اخالقــی :رفتار یک ســازمان باید براســاس
ارزشهایی نظیر صداقت ،انصاف و درســتی باشــد .این
ارزشهاداللتبردغدغهبرایانسانها،حیواناتومحیط
و توجه به آثار فعالیتهای سازمان و تصمیم گیریهای
آن بر روی منافع ذینفعان دارند.توجه و احترام به اجرای
قانون :توجه به اجرای قانون به
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حاکمیتقانوناشارهداردو بهطورخاصمنظورایناست
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
مطلعباشند.
احترامبهمنافعوعالئقسهامداران:یکسازمانبایدبه
منافع ذینفعانخوداحترامگذاشته ،آنهارادرنظرداشته
و پاسخگو باشد .اگرچه اهداف یک سازمان ممكن است
به منافع مالكین ،اعضا ،مصرف کنندگان یا اعضای خود
محدود باشد ،دیگر افراد و گروهها نیز ممكن است دارای
حقوق ،ادعاها یا منافع مشخصی باشــند که باید در نظر
گرفته شــوند .به طورکلی ،این افراد یا گروه ها ذینفعان
سازمانراتشكیلمیدهند.
احترام به حقوق انسان :رفتار با احترام با تمامی افراد و
تالش ویژه برای کمک به افراد گروههای آسیبپذیر .یک
سازمان باید به حقوق انسانی احترام گذاشته و اهمیت و
عمومیت آنها را در نظر بگیرد .حقوق انســانی به رفتار
محترمانهیتمامیافرادصرفنظرازخصوصیاتشخصی
آنهاوصرفاًبهدلیلانسانبودنشاناشارهدارد.
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 فريدمن ،اقتصاددان
مشهور ،از پیشگامانی اســت که مسئولیت سازمانهای
تجاری را به حداکثر رســاندن ســود در محدوده قانون
بدون هرگونه دسیسه يا نیرنگی عنوان میکند و معتقد
اســت مســئلههای اجتماعی را بايد به افراد و نهادهای
دولتی واگذار کرد ،چراکه تعیین نیازهای نسبی و میزان
آنها ،در حد مديران شــرکتها نبوده و در صورت انجام،
بر درآمد شــرکتها 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
برجامعهآزادمیدانستند.
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منطقه آزاد جبل علی

موناولیکجزی،دکترایطراحیشهری
منطقهیآزادجبلعلیدبی،بامساحتیبیشاز57کیلومترمربع،درسال،1985درحدجنوبغربیشهردبی،
تاسیس شد .این منطقهی آزاد ،فعالیت خود را با تعداد اندکی واحد اداری و انبار آغاز کرد و در سال 1990فعالیتهای
خود را با ایجاد تسهیالت صنعتی سبک گســترش بخشــید .هماکنون ،منطقهی آزاد جبل علی یکی از بزرگترین
شبکههای کسبوکار در خاورمیانه را شامل میشــود که بیش از 32درصد از مجموع سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در
کشوراماراتونیز21درصدازتولیدناخالصداخلیکشور را بهخود اختصاصدادهاست.
اینمنطقهیآزاد،اولیندرنوعخوددرخاورمیانهوجهاناســتکهدرسال،1996موفقبهکسبنشان ISOشدهاست.منطقهیآزادجبلعلی
کطرفآن،بندرجبلعلی
تنهامنطقهیآزاددرجهاناستکهدرمیانیکیازبزرگترینفرودگاههاوبنادرجهانواقعشدهاست؛بدینشکلکهدری 
(هفتمینبندربزرگحملونقلدریاییجهان)ودرسویدیگر،فرودگاهبینالمللیالمکتوم(یکیازبزرگترینفرودگاههایباریجهان)قراردارند.

این منطقهی آزاد ،یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی برجســته دبی و امارات در طول سالها
بودهاست به شکلی که محیطی جذاب را از طریق ارائه پیشنهادها و مشوقهای ویژه برای جذب بهترین
کسبوکارها از سرتاسر جهان فراهم آوردهاست .با در برداشــتن بیش از  7300کسبوکار بینالمللی،
منطقهی آزاد جبل علی در سال  2017تجارت غیر نفتی معادل با  80.2میلیارد دالر را به ثبت رسانده و
فرصتاشتغالبرایبیشاز144000هزارنفر،فراهمآوردهاست.
درکنارکامیابیدربعداقتصادی،اینمنطقهآزادباتاکیدبرپایداریومشارکتهمهذینفعان،بهعنوان
کلیدی برای آیندهای موفقیتآمیز ،اهداف زیر را برای برنامهی مسئولیت اجتماعی خود در نظر گرفته
است:
استقبالازتنوعوتشویقرشدازطریقبهکارگیریبهتریناستعدادهایموجوددرامارات؛
مشارکتبانوآورانوکارآفریناندرزمینهیکسبوکار،آموزشومحیطزیست؛
اولویتدادن نیازهای ذینفعان (کارفرمایان ،کارمندان و شهروندان) بر فعالیتهای اقتصادی

صرف.
بررسی گزارشات ســاالنه ارائهشده توسط ســازمان منطقه آزاد تجاری جبل علی نشان میدهد که
فعالیتهای صورت گرفته در حوزه مسئولیت اجتماعی ســازمانی در این سازمان ،حول 4رکن محیط
کار،بازار،محیطزیستواجتماعسازماندهیوبرنامهریزیشدهاند.درادامههرکدامازاینارکانبهاجمال
معرفیمیشوند:

ارکان

محیط کار
بازار

محیطزیست
اجتماع

تعاریف

ایجاد محیطی که رضایت کارمندان راه به همراه داشته باشد.

تحریک توجه به مسئولیت اجتماعی در شرکا و مشتریان منطقه آزاد

تعهد برای مراقبت از محیط زیست و ارتقای کاربستهای دوستدار محیطزیست

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

گزیدهای از اقدامات صورتگرفته توسط منطقه آزاد جبل علی در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی
اینسازمان،ازقرارزیراست:
سازماندهیبرنامهیکاروزیطموهی،باهدفکمکبهجواناناماراتیبرایدستیابیبهآیندهی
دلخواهومتناسبباانتظاراتشان.
مشارکتدررویدادساالنهروزبدونخودرو.
مشارکتدررویدادورزشیماراتوندبیدرسال.2017
پیشنهادوبرگزاریبرنامهیساختیکمدرسهدرنپال،بامشارکتکارمندانداوطلب.
برگزاریبرنامههایمتنوعآموزشیوتفریحیدربیشاز25پرورشگاهدردبی.
اقدامات نوآورانه در بهرهگیری از انرژیهای پایدار بهمانند نصب  88000پنل خورشیدی بر روی
سقفساختمانها،پارکینگهاوانبارهادرمنطقهیآزاد.

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  1395بالغ بر  6348نفر که
برابر با  1526خانوار 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 پرتغالیها ،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 سرانههای آن از زمان شــروع به کار خود در دهه 70
یکی از مهمتریــن اقدامات ســازمان منطقــه آزاد چابهار در
راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود در روستای تیس میتواند
اجرای پروژه شبکه آبرسانی به این روستا باشد که کار
مطالعاتی آن از ســال  1395انجام و عملیات اجرایی
آن در سال  1396شروع شــد و با احداث مخزن
 3هزار متر مکعــب و انجام انشــعابات اصلی و
فرعی به طول 50هزار متر در سال 1397به
بهره برداری میرسد .با توجه به کمبود آب
آشامیدنیوحساسیتاینموضوعدرشهرستان
چابهار به خصوص در روســتای تیس ،این
پروژهمیتواندیکیازبرجســتهترینپروژه
های منطقه آزاد در راستای انجام مسئولیت
اجتماعیخودبرایروستایتیسباشد.

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  12کالسه احداث نمود .سازمان منطقه آزاد در زمینه
انجام مسئولیت اجتماعی خود در خصوص بهداشت و درمان
نیز در دهه  80زمینــی 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 بهبودبخشد.
از اقدامات زیرســاختی منطقه آزاد چابهار برای روستای
تیس میتوان به آســفالت نمودن جاده ارتباطی این روســتا
با شــهر را در دهه  80نام برد که در ســال  1396ورودی این
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روســتا تعریض گردید و به دلیل نقش مهم اســکله تیس در
اشتغال ســاکنین روستا که وابســته به دریا اســت در سال
 1393با مشــارکت اداره شیالت بازســازی گردید .سازمان
منطقه آزاد چابهــار در جهت حفظ بناهــای تاریخی در دهه
 80و  90اقدام به بازســازی و مرمت غارهای ســه گانه و قلعه
تاریخی پرتغالیها 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 جمــعآوری زباله ،اصالح
معابر و ...بــه صورت ماهیانــه طبق جدول زیــر کمک مالی
مینماید.

سال

میزان کمک مالی (میلیون ریال)

دهه 70

100

دهه 80

130

1390

150

1391

150

1392

155

1393

200

1394

250

1395

355

1396

500

صنع

مس
خبرانهم ئولیت اجتماعیرشکتی سازمانمنطقهآزاد تجاری  -تی چابهار 5

ت
ح
و
ال
ت
ج
م
ع
یت
ی
ش
ه
ر
ست
ان چابهار
و
ش
ه
ر
ست
ا

ن
ه
ا
ی
ه
م
ج
وا
ر بعد از احداث
منطقه آزاد چابهار
رامینصفییار
ی،پژوهشگراجتماعی

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

بازه زمانی شــهر کنارک از  15هزار نفر در
ســال  1375به  45هزار در سال 1395
رســید .این میزان از افزایــش جمعیت
زمانی محسوس اســت که زیرساختها و
امکانات شهری به همان نســبت نتوانند
رشد کنند .در وضعیت کنونی سرانههای
جامعه شهری و روستایی شهرستانهای
موردنظــر ،بســیار پایینتر از متوســط
کشــوری و حتــی متوســط اســتانی
است.
از زاویــهای دیگــر ،میــزان درصــد
شهرنشــینی نشــان از وضعیت نامناسب
امکانات و تسهیالت شــهری برای زیست
شــهروندان دارد .در وضعیــت کنونــی
میزان شهرنشــینی کل کشور  74درصد
اســت؛ درحالیکه میزان شهرنشــینی
اســتان  48درصد و میزان شهرنشــینی
محدوده موردبررســی  30درصد اســت.

است .بیشترین مهاجرتها از استانهای
خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،تهران،
گلســتان ،کرمان و فارس صورت گرفته
است.
جامعــه محلــی چابهــار و دیگــر
شهرســتانهای حوزه نفوذ ،ســرانههای
پایینــی در شــاخصهای دسترســی به
امکانات شــهری و خدمات زیستی دارند.
سرانههای اشــتغال ،آموزشی ،فرهنگی،
بهداشــتی -درمانــی ،رفاهی ورزشــی،
تفریحــی ،فضاهای ســبز و ...در ســطح
شهرستان ،بهخصوص خود شهر چابهار،
بسیار پایین اســت .با این بررسی آماری
نشان میدهد که ســرانههای آموزشی و
بهداشت و درمان نسبت به دیگر سرانهها
وضعیت نامناسبتری داشته و در اولویت
برنامهریــزی اقدامات مداخلــهای قرار
دارد.

به عبارتــی  70درصــد وضعیــت نقاط
ســکونتی ،روســتایی بوده که کمترین
امکانات بهداشــتی -درمانی ،آموزشــی،
رفاهی و ...را دارا هستند .نکته دیگری که
در تحوالت جمعیتی میتوان به آن اشاره
کرد ،مهاجرتپذیری شهرستان چابهار،
به میزان  25هــزار نفر ( 19هــزار نقاط
شهری 6 -هزار روســتایی) در بازه زمانی
 1375-85بوده که بیشتر مهاجرتها از
داخل خود اســتان و شهرستانهای دیگر
اســتانها 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  1385-95میزان
مهاجــرت درون شهرســتانی کاهــش
پیداکــرده و به ســمت شــهرهای دیگر
استان و دیگر استانها افزایش پیداکرده

نمودار افزایش جمعیت شهرستانهای پرجمعیت استان سیستان و بلوچستان از 1365-95
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مهاجرت و حاشیه نشینی
کاظمرحیمی،پژوهشگراجتماعی

مهاجرت یکی از مســائل جمعیتی هر جامعهای
اســت که عوامل مختلــف دارد .جاذبههای مقصد
و دافعههای مبــدا ،یکــی از مدلهــای مفهومی
بــرای درک 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 پروژههای توسعهای
منطقــه آزاد ،بنــادر ،پتروشــیمی و صنایع فوالد
است .این مسئله در کنار دافعههای 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 ســادهتر میکند .ایــن عوامل

چابهار را دومین شــهر مهاجرپذیر (بعد از زاهدان)
و کنــارک 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
بهخصــوص 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 آســیبهای
اجتماعی در منطقه ســکونتگاههای برنامهریزی

نشــده را گســترش میدهنــد و موجــب افزایش
حاشــیههای شــهری ماننــد کمــب ،مرادآباد،
عثمانآبــاد و ...میشــوند که در حــال حاضر بالغ
بر  40هزار نفــر را در خود جــای دادهاند .جمعیت
مهاجر عالوه گسترش سکونتگاههای برنامهریزی
نشده ،مناطق سکونتگاهی 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 جابهجایی جمعیت
ضــرورت و اهمیــت بررســی دقیق ایــن رویداد
همراه بــا برنامهریزی برای کنتــرل و کاهش آن را
دو چندان میکنــد .از این رو باید بــرای مهاجرت
در دو محور چابهــار و حوزه فراگیــر آن یک برنامه
واقعبینانــه و عملــی که در راســتای مســئولیت
اجتماعی ســازمان منطقــه آزاد چابهــار و دیگر
دســتگاههای متولی و مســتقر تدویــن و به اجرا
گذاشت.

مدیر مسئول :عبد الرحیم کردی
سردبیر :حسین ایمانی جاجرمی
هیات تحریریه این شماره:
آرش خان دل
کاظم رحیمی
رامین صفی یاری
عبدالرحیم کردی
مونا ولیک جزی

منطقه آزاد تجاری صنعتی
چابهار
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