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پیشگفتار
سالها است که امکان زیست تک ساحتی و محدود د حصا های اندیشهای ،معنای خود ا
از دست داده است و د جهان شاهد ویکردهای جدیدی د موضوع اهبری فرایندهای توساعه
هستیم که یکی از آنها ویکارد مسائولیت اجتمااعی شارکتی ( )CSRاسات کاه از دهاۀ 1950
توسط متفکران شتۀ مدیریت معطوف به عملکرد سازمانها مطرح شد.
سازمانهایی که بنا بر مأمو یت ذاتیشان تنها بار شاد و توساعۀ مناافع و مناابع زیار بناایی و
اقتصادی خود تمرکز داشتند و محاسبه ساود و زیاان اقتصاادی ،محاو یتارین شااخ

ا زیاابی

عملکرد د ون و برون دستگاهیشان محسوب میشد ،د ابتدا تحات فشاا ماردم و ساازمانهای
مدنی ،دید خود ا اندکی به فراتر از مناافع صارف ساازمان معطاوف داشاتند .ضارو ت افازایش
اعتبااا سااازمانی ،پذیرفتااه شاادن د تعااامکت بااینبخشاای حکمراناای ،و ود ماار ر د عرصااۀ
سیاستگذا ی عمومی و تبادل اندیشه ،تجربه و دستاو دهای سازمانهاای دیگار و مطارح شادن
نظریااههای جدیااد توسااعه د آکااادمی ،آنااان ا بهضاارو ت حتماای و گریزناپااذیر ایاان الگااوی
حکمرانی و مشا کت سوق داد.
امروز دیگر بهوضوح مشخ

است که عمل ساازمانهاا بار محایط بیرونای تاأ یر باه سازایی

خواهد داشت و نمیتوان سود و زیان ناشی از عملکرد آنها بر جامعه ا نادیده گرفات .گارایش
مسئولیت اجتماعی به سمت و سویی است که فواید اجتماع محلای و ملای د امتاداد آن تعریا
شده است .لذا تکش بر این است که سود و زیان سازمانها بهگونهای باشد که مردم هزینه اضافی
متحمل نشوند .ازآنجااییکاه عمال ساازمانهاا تاأ یر عمادهای بار نظاام اجتمااعی دا د؛ بناابراین
چگونگی فعالیت آنها باید بهگونهای باشد که د ا ر آن زیانی متوجه جامعه نشود و د صاو ت
سیدن زیان ،ملزم به جبران آن باشند .امروزه ایان تعریا

بهضارو ت ا رگاذا ی مببات و مار ر

سازمان بر مناطق پیرامونی نیز گساترشیافتاه اسات .چنانکاه د بسایا ی از کشاو ها و همچناین
نسبت چشمگیری از سازمانهای داخلی ،امروزه همه مدیران بایاد باه کا هاایی دسات بزنناد کاه
مو دقبول جامعه و منطبق با ا زشهایآن باشد.
جدا از مباحا نظاری کاه د ماو د تعریا

و نیاز ابعااد مسائولیت اجتمااعی وجاود دا د و

پرداختن به آنها مهم است ،نقشه اه مسئولیت اجتماعی هار ساازمانی بایاد باا توجاه باه ساالت
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توسعهای و فراگیری حوزه فعالیت و اقدام آن د سطح ملی و محلی ،شناخت از جایگاه و اعتباا
آن د محیط اجتماعی ،شناسایی مختصاات ممکان آن ساازمان باا توجاه باه خصوصایات عاام و
خاص و سنجش برد ا رپذیری و ا رگذا ی بر محیط پیرامونی برحسب تجربیات ملی و بینالمللی
تدوین شود.
تکشهایی که شرکتها د حوزۀ مسئولیت اجتماعی خاود انجاام میدهناد ،طیا و وسایعی
دا د و از سرمایهگذا یهای مادی بر وی یک بورند تا سیاست و تاکتیکهای ا تباط دوستانه باا
مشتری ا د برمیگیرد .این تکش د وهلۀ نخست با چشمانداز مشا کت فعال د عرصۀ عمومی
و ا تقاء سطح توانمندی و مها تی جامعه محیطی صاو ت مایپاذیرد ،اماا موجاب بهباود تصاو
عمومی جامعه نسبت به شرکت ،افزایش پوشش سانهای نسبت به فعالیتهاای شارکت ،افازایش
مشا کت کا کنان ،جذب و حفظ سرمایهگذا ان ،ایجاد محیط کا ی آ ام و مناسب برای فعاالن
اقتصادی و کا مندان شرکت ،افزایش خکقیت کا کنان و استفاده از ظرفیت و پتانسایل نیروهاای
برونسازمانی ،میشود.
بر این اساس و با توجه به این مهم که هر فرد ،گروه ،سازمان یا نهادی مسائول فتاا خاود و
تأ یر بر محیط پیرامونی است ،سازمان منطقاه آزاد چابهاا باهعنوان ساازمانی توساعهای د ساطح
ملی ،منطقهای و محلی و اولین سازمان د منطقه ،برنامه یزی و اقدام د حوزۀ مسئولیت اجتماعی
ا بهعنوان یکی از مهمترین محو های فعالیتی خاود د دساتو کاا قارا داده اسات .مسائولیت
اجتماعی این سازمان د دو سطح ساازمان منطقاه آزاد و بنگاههاای اقتصاادی حاضار و فعاال د
محدوده تعری شده است.
منطقه آزاد چابها بهعنوان جدیترین کانون فعالیتی د چابهاا (نقطاۀ تکقای دو ساند مهام
توسعه منطقهای کشو یعنی توسعه سواحل مکران و توسعه محو شرق) به دلیل نقش استراتژیک
و ژئوپلیتیک خود د منطقاه ،تاأ یری اساسای بار اقتصااد و فضاای اجتمااعی ،داناش و فنّااو ی،
تعامکت بینالمللی ،تقویت کریدو های ا تباطی جنوب -شمال و شرق -غرب ،مناسبات سیاسی
و تجا ی ایران د منطقه و توسعۀ بند ی و حملونقال دا د و ازآنجااییکاه مقیااس فعاالیتش باه
سمت فرا سرزمینی می ود و وندی سریع دا د بهطو حتم بر مناسبات و کنشهای محلی د دو
بخش فرهنگ و اجتماع نیز ا رگذا بوده و از این هگذ آ ا هزینهای چشمگیری که بخشای از
آن د همین ابتدای اه مشهود است ،د پی خواهد داشت .پایدا ی توسعه مو د انتظاا  ،نیازمناد
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مشا کت حداکبری جامعۀ محلی با نگاه به مراقبت از محیطزیست است .مشا کت جامعۀ محلای
د شرایطی میتواند محقق شاود کاه د کناا ا اده و خواسات متولیاان توساعه ،مشاا کت دادن
جامعه محلی مو د توجه قرا گیرد .مشاهدات عینای ،باهخوبی نشاان مایدهاد کاه شااخ

های

توسعه و مشاا کتپذیری جامعاه ،خصوصاا د حوزههاای آماوزش ،بهداشات و توانمنادیهای
مها تی ،مناسب نیست و این وند د سالهای آتی به دلیل شکلگیری سایر کانونهاای فعاالیتی
د دو محو پیشگفته ،با پیامدهای اجتماعی ناخوشایندتری همراه خواهد شد.
توسعه و امنیت پایادا  ،باهعناوان پیشنیازهاای ضارو ی امکاان بهارهگیاری از فرصاتهای
بیبدیل منطقه ،نیازمند اقدامات اساسی ،همهجانبه و عمومی توساط هماه ساازمانها و بنگااههاای
فعال اقتصادی حاضر د منطقه است .با چنین ویکردی ،مسئولیت اجتماعی ساازمان منطقاه آزاد
چابها میتواند د نقش " پیشران فعالیتهای اجتماعی د مدل توساعه د ونزا " عمال نمایاد و
ضمن کاهش حس نا ضایتی و دغدغه نسبت به پیامدهای توسعه اقتصاادی د فضاای محلای ،از
احتمال گسست اجتماعات محلی از مجموعاه اقادامات توساعهای د آیناده ،پیشاگیری نمایاد و
پتانسیل بالقوه نیروهای بومی ا احصاء و د استای چرخۀ شد اقتصادی ،ا تقاء سطح آگاهی و
توانمندی اعضاء جامعه محلی فعلیت بخشد .چنین برهمکنشی جزء از اه تعامل پایدا و هدفمناد
ذینفعان حوزۀ حکمرانی و سیاساتگذا ی باا نیروهاای اجتمااعی و فعااالن بخاش مادنی میسار
نخواهد بود که ویکرد مسئولیت اجتماعی جامعترین و اجراییترین الگوی ممکن است.
نظامنامۀ مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد ،الگو و قاعدهای برای تحقاق ایان مهام اسات کاه باا
تکش موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ،اولین نهاد علمی علاوم اجتمااعی د
کشو و با مدیریت علمی جناب آقای دکتر حسین ایماانی جااجرمی تادوین گردیاده اسات کاه
وظیفه میدانم از زحمات ایشان و همکا انشان نهایت سپاس ا داشته باشم .ایان نظامناماه بار پایاۀ
مطالعات و پایش میدانی منطقۀ شاهری چابهاا و منااطق همجاوا و ضارو تهای آتای توساعه،
نیازمندیهای مشا کتپذیری و حضو حداکبری جامعاه و الزاماات توساعه پایادا ا بهد ساتی
استخراج و د قالب هادف ،اهبارد ،سیاسات و برناماه باهعنوان نقشاه اه ساازمان منطقاه آزاد و
شرکتهای فعال د این مجموعه تدوین کرده است.
نظا ت علمی بر اجرای فرایند مطالعاتی بر عهده جناب آقای دکتر عبدالوهاب شهلی بر بوده
که بافهم عمیق ضرو تهای فرهنگ و اجتماع بومی منطقه د فرایند توسعه ،استراتژی مطالعاه ا
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تدوین نموده و بر یافتههای تیم پژوهشی صحه گذاشتهاند که الزم میدانم از ایشان نهایت تشاکر
ا داشته باشم .د پایان ،از همکا انم و نیز همهکسانی که د این اقدام ا زشامند یاا یگر ساازمان
منطقه آزاد چابها بودهاند قد دانی نموده و تکش خواهیم نمود تا با اجرای صحیح این برناماه د
جهت توسعه پایادا منطقاه باا ویکارد جلاب مشاا کت حاداکبری جامعاه محلای و مراقبات از
محیطزیست ،حرکت نماییم.

عبدالرحیم کردی
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
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مقدمه
از دهههای گذشته ،منطقه آزاد تجا ی-صنعتی چابها یکی از قطبهای جذاب اقتصادی د
سطوح بینالمللی ،منطقهای و ملی د جنوب شرق ایران بوده اسات .پاس از تأسایس منطقاه آزاد
چابها و استقرا فعالیتهای متعدد تجا ی ،صنعتی و خادماتی د محادوده آن ،زیرسااختهای
توسعهای مناسبی از نظر کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده است کاه میتوانناد بهمباباه
پیشرانهای ونق اقتصادی-اجتماعی د سطوح محلی و نیز ملی عمل کنند.
توسعه د چابها  ،همچون توسعه د جای دیگری ،د کنا ایجاد فرصتهای کا ی منجر به
تحوالت جمعیتی و اجتماعی پرشتابی شده است کاه بادون توجاه باه آنهاا آیناده منطقاه دچاا
چالشهای اساسی خواهد شد .افزایش سریع جمعیات د منطقاه شاهری چابهاا و شاد فزایناده
شهرنشینی نامتوازن منجر به شکل گرفتن مساائل اجتمااعی متعاددی د حاوزه نفاوذ منطقاه آزاد
چابهااا شااده اساات کااه بااازنگری د الگوهااای گذشااته توسااعه و نیااز برنامااه یزی باارای ا تقاااء
شاخ

های توسعه اجتماعی ا میطلبد.
سازمان منطقه آزاد تجا ی-صنعتی چابها بهعنوان جدیترین بازیگر توسعه منطقاه تااکنون،

موفقیتهای چشمگیری داشته است اما تا سیدن به سق

ظرفیتهایش مسیری طوالنی د پیش

دا د .استقرا ویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی د ایان ساازمان یاک نهادساازی جدیاد بارای
پایبندی هر چه بیشتر به توسعه جامعه محلی و افزایش بهرهو ی منابع اختصاص داده شده د ایان
حوزه است.
مسئولیت اجتماعی امری مدنی است و بدون آگاهی ،مطالبه گری و همراهی مردم ،اطمیناانی
برای محقق شدن آن وجود ندا د؛ برهمین اساس بر آن شدیم تا یافتههای طرح مطالعاتی «تادوین
نقشه اه و برنامه عملیاتی استقرا استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی د ساازمان منطقاه آزاد
تجا ی-صنعتی چابها » ا د فرم و محتوایی سااده د ساه جلاد تنظایم و د اختیاا عماوم قارا
دهیم .جلد اول به سه بح نظریهها و مادلهای مسائولیت اجتمااعی شارکتی ،مطالعاات ماو دی
تطبیقی د ا تباط با مسئولیت اجتماعی د چندین منطقه آزاد حاشایه خلی فاا س و نیاز گازا ش
عملکرد سازمان منطقه آزاد تجا ی-صانعتی د حاوزه مسائولیت اجتمااعی شارکتی ،اختصااص
دادهشده است .جلد دوم به یافتههای میدانی شامل مشاهدات میدانی ،مصاحبههای عمیق با افراد و
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گروههای مختل

و همچنین تحلیل انویاه دادههاای آماا ی مرکاز آماا و ساالنامههای آماا ی

استانی میپردازد .د جلد سوم ،نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمان منطقه آزاد چابهاا و
شرکتهای زیرمجموعه آن د قالب چشمانداز و مأمو یت ،اهاداف کاکن و خارد ،اهبردهاا و
سیاستها و د نهایت ،ا ائه گسترهای از پروژهها به تفکیک ا کان چها گانه مسائولیت اجتمااعی
مدنظر قرا گرفته است .مجموعه حاضر ،حاصل بیش از  9ماه مطالعه و بر سای میادانی د حاوزه
مسئولیت اجتماعی است که موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران آن ا به انجاام
سانده است و د قالب  4جلد گزا ش مجزا د اختیا کا فرما قرا گرفته است.
برای انجام این مهم ،موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهاران باهعنوان مجاری
پروژه با مدیریت اینجانب اقدام به تشکیل تیم پژوهشای کارد .اعضاای تایم دکتار ساعید معیادفر
(دکترای جامعهشناسی) ،دکتر حسین ایمانی جاجرمی (دکترای جامعهشناسی توسعه) ،دکتر موناا
ولیک جزی (دکترای طراحی شهری) ،کاظم حیمی (کا شناس ا شد توسعه اجتمااعی) ،اماین
صفی یا ی (کا شاناس ا شاد توساعه اجتمااعی) ،آ ش خاان دل (کا شاناس ا شاد مادیریت)،

عباادالطی کااا وانی (دانشااجوی دکتاارای جامعهشناساای مسااائل اجتماااعی) ،طااک سااتمی
(کا شناس ا شد پژوهشگری) و فاطمه خاو ی (کا شناس ا شد ادبیات) بود که از
همکا ی همه نامبردگاان نهایات ساپاس ا دا م .هماهنگیهاای اماو ادا ی پاروژه ا کا کناان
بخش ادا ی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ،انجاام دادناد کاه از تکتاک
آنها تشکر میکنم.
حسین ایمانی جاجرمی
رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده
د مطالعات اجتماعی ،بر سی مسائل میدانی از طریق وشها و تکنیکهای مختلفی صو ت
میگیرد .این وشها و تکنیکها ا به دو گونه کمی و کیفی میتوان تقسیم کرد .د این مطالعه
از هر دو وش برای فع کاستیها و افزایش نقاط قاوت مطالعاه اساتفاده شاده اسات .د ابتادای
مطالعه سعی شده است با مراجعه به میدان و استفاده از تکنیکهای گوناگون ،مشاهدات میادانی،
مصاحبه با افراد و گروهها مختل  ،تشکیل گروههای بح

متمرکز و ...به شناخت مسائل از نگاه

ذینفعااان دساات یااابیم .د مرحلااه بعاادی بااا اسااتفاده از دادههااای کماای و آمااا ی ا گانهااا و
سازمانهای معتبر ،مانند مرکز آما  ،سازمان برنامهوبودجه ،استاندا ی استان سیساتان و بلوچساتان
و ...به تحلیل انویه دادههای آما ی د سه سطح کل کشو  ،استان سیستان و بلوچساتان و حاوزه
نفوذ منطقه آزاد تجا ی -صنعتی چابهاا پرداختاه شاده اسات .حاوزه نفاوذ ،منطقاه  5شهرساتان
چابها  ،کنا

 ،سرباز ،قصرقند و نیکشهر د نظر گرفتاه شاده اسات .مبناای شناساایی مساائل

اجتماعی دادههای کیفی بوده و سعی شده است ،وضعیت مسائل اجتماعی مطالعه شده با دادههای
کمی سالهای قبل مو د تأیید یا تعدیل قرا گیرد؛ همانطو که د ادامه آماده اسات ،وضاعیت
استان د شاخ

های مختل

اجتماعی د مقایسه با میانگین کل کشو د آخارین تباهها قارا

داشته و وضعیت شهرستانهای جنوبی د مقایسه با مرکز و شمال استان نیز د تبههای پایینتری
است .شاخ

ها و سرانههای ا ائه شده ،نشان از وضعیت بسیا حساس منطقه و نیاز به توجه ویاژه

د ا ائه خدمات ،منابع و تخصی

بودجههای ساالنه دا د .امید است ،مسئولیت اجتماعی شرکتی

سازمان منطقه آزاد تجا ی -صنعتی چابها گامی د اساتای بهباود وضاعیت موجاود و افازایش
سرانههای امکانات زیربنایی و نیازهای مختل

جامعه بومی مو د مطالعه باشد.
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ارکان مسئولیت اجتماعی شرکتی
مساائولیت اجتماااعی شاارکتی بااه معنااای مساائولیت شاارکت د پاسااخگویی بااه پیاماادهای
فعالیتهایی است که جامعه ا تحت تأ یر خود قارا میدهاد .منظاو از جامعاه ،هماه ذینفعاان
شرکت است .براساس یک تقسیمبندی میتوان ذینفعان هار شارکت ا باه چهاا کان تقسایم
کرد .کن نخست به خود شرکت مربوط بوده و شامل مأمو یتها و چشماندازها ،خطمشیهاا و
ویهها ،هنجا های اخکقی و قوانین و کلیه مسائل مربوط به کا کناان ساازمانی و نیاروی انساانی
است .د الیه بعدی ،مشتریان خرد و ککنی ا شامل میشاود کاه د ا تبااط مساتقیم باا شارکت
اصلی هستند و د حوزه خود مستقل عمل میکنند .کن سوم ،جامعه محلی است که بهصاو ت
غیرمستقیم با شرکت د ا تباط است و د آخرین الیاه محیطزیسات قارا میگیارد .د ساازمان
منطقه آزاد چابها  ،ذینفعان د چها کن به شکل نمودا زیر قابل توصای

هساتند .مسائولیت

اجتماعی شرکتی منطقه آزاد یک بااو ساازمانی اسات کاه باه دنباال خلاق ا زش مشاتر

باین

ذینفعان شرکت است و یک پروژه نیست کاه آغااز و پایاانی داشاته باشاد؛ بناابراین برناماههای
مسئولیتپذیری اجتماعی فعالیتهایی جا ی د کسبوکا وزانه سازمان است.
نمودار شماره  :1ارکان مسئولیت اجتماعی شرکتی
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شناسایی ذینفعان منطبق بر مدل مفهومی
براساس مدل چها گانه مطرح شده د باال د جدول زیر به تشریح کلی ذینفعاان هار کان
پرداخته شده است .این تقسیمبندی براسااس اهمیات هار یاک از ذینفعاان باا توجاه باه ا تبااط،
تأ یرگااذا ی و یااا تأ یرپااذیری بااا سااازمان منطقااه آزاد چابهااا صااو ت گرفتااه اساات .د کاان
د ونسازمانی ،نیروی انسانی به تفکیک نوع همکا ی با سازمان د کن مشتریان  6گروه ،تجاا
و وا دکنندگان ،تولیدکنندگان ،پتروشیمی و صنایع فوالد ،سازمان بناد و گمر  ،فروشاندگان
و غرفه دا ان و د نهایت ،خریدا ان خرد د کن جامعه محلای ،شاهروندان شاهرهای چابهاا و
کنا

 ،وستای تیس و حاشیهنشینان شهری و ساازمانهای دولتای و مردمنهااد و د نهایات د

کن محیطزیست ،گروه ساکنان و ادا ه محیطزیست قرا گرفته است.
جدول شماره  :1شناسایی ذینفعان سازمان منطقه آزاد به تفکیک ارکان مسئولیت اجتماعی
رکن مسئولیت اجتماعی شرکتی

ذینفعان زیر بخشی
نیروی انسانی و کا کنان سمی

درون سازمان

نیروهای شرکت صید صنعتی
نیروی انسانی شرکتی -پیمانی
تجا و وا دکنندگان
تولیدکنندگان

مشتریان

پتروشیمی و صنایع فوالد
سازمان بناد و گمر
فروشندگان و غرفه دا ان
خریدا ان خرد
شهروندان و ساکنان شهر چابها و کنا

جامعه محلی

ساکنان وستای تیس و حاشیه شهر ،کمب
سازمانهای و ا گانهای دولتی
سازمانهای مردمنهاد داوطلبانه ،سمنها

محیطزیست

ساکنان و شهروندان شهرستان چابها  ،کنا
ادا ه محیطزیست و منابع طبیعی چابها
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روش پژوهش و تکنیکهای مطالعه
مبنای مطالعه برای تدوین مسئولیت اجتماعی شرکتی منطقه آزاد چابها  ،وشهای کیفای و
استفاده از تکنیکهای مشاهدهها و مصاحبههای میدانی بوده است .تیم مطالعاتی با سافر باه شاهر
چابها و کنا

و انجام بازدیدهای میدانی و هماهنگیهاای متعادد باا افاراد حقیقای و حقاوقی

برای انجام مصاحبهها ،توانست حجم اطکعات میادانی ا زنادهای ا جماعآو ی کناد؛ همچناین
برای تدقیق این دادهها از تحلیل انویه دادههای آما ی مرکز آما  ،بانک مرکازی و ساالنامههای
سازمان مدیریت و برنامه یزی کشو ی استفاده شده است .د بر سی آما ها ،حوزه نفاوذ منطقاه
آزاد چابها  5 ،شهرستان :چابها  ،کنا

 ،قصرقند ،سرباز و نیک شهر د نظر گرفته شاده اسات

و سعی شده است بر سی آما ی د سطح کشو  ،اساتان و منطقاهای (حاوزه نفاوذ) مو دبر سای
مقایسهای قرا گیرد .د جدول زیر ،مصاحبههای انجام شده به تفکیک هر کن آمده است.
جدول شماره  :2اطالعات مصاحبهشوندگان به تفکیک ارکان و ذینفعان آن
ارکان

ذینفعان زیر بخشی

تعداد مصاحبه (نفر)

زمان (ساعت)

درونسازمانی

نیروی انسانی و کا کنان سمی

9

12/5

نیروهای شرکت صید صنعتی و پیمانی

6

6

تجا  ،وا دکنندگان و تولیدکنندگان

4

6

پتروشیمی و فوالد ،سازمان بناد و گمر

3

4

فروشندگان و غرفه دا ان و خریدا ان خرد

16

14

سرمایهگذا گردشگری

1

3

31

21

شهردا ی و شو ای شهر چابها

3

5

گردشگران

23

20

سازمانها و ا گانهای دولتی

8

13

سازمانهای مردمنهاد داوطلب ،سمنها

4

6

ادا ه محیطزیست و منابع طبیعی چابها

1

2

109

112/5

مشتریان

جامعه محلی

محیطزیست

شهروندان چابها و کنا

جمع

 ،تیس و کمب
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محورهای مسائل مهم هر یک از ارکان مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه
آزاد تجاری -صنعتی چابهار
پس از انجام مصاحبه با توجه به مسائل و مشککت موجود باا محو یات مسائولیت اجتمااعی
شرکتی و همچنین مشاهدههای میدانی د جدول زیر به جمعبندی محو های مسائل باه تفکیاک
چها گانه ذینفعان پرداخته شده است.
جدول شماره  :3محورهای مسائل مهم هر یک از ارکان مسئولیت اجتماعی
ارکان

سازمان
درونی

مسائل هر رکن

ارکان

کا کنان

آموزش پایه و آموزش عالی

قانون مدا ی

آموزش فنی و حرفهای

چابکی و کا ایی

وضعیت فقر د منطقه

آموزش

سکمت ،بهداشت و د مان

فاه
پتروشیمی و فوالد
کا گاههای تولیدی
شفافیت
مشتریان

محیطزیست

مسائل هر رکن

جمعیت ،مهاجرت و حاشیهنشینی
جامعه
محلی

آسیبهای اجتماعی
افتراق فضایی و نگاه جامعه
وستای تیس و منطقه آزاد

زیرساختهای منطقه آزاد

بهزیستی و وضعیت چابها

کا گران و قانون کا

سازمانهای مردمنهاد

غرفه دا ان و فروشندگان

اشتغال و بیکا ی د جامعه فراگیر

سرمایهگذا ان و تجا

جامعه بومی فراگیر

خریدا ان خرد

آب آشامیدنی

منابع آبی

محیطزیست د یا

تأ یرات زیستمحیطی
حیوانات موذی

محیطزیست

فاضکب و پسماندها
منطقه آزاد و محیطزیست

رکن اول :سازمان منطقه آزاد چابهار
یکی از ا کان مسئولیت اجتمااعی شارکتی شاامل مساائل د ونساازمانی اسات .منطقاه آزاد
تجا ی -صنعتی چابها با توجه به حجم باالی فعالیتها و دا ا باودن بایش از هازا نفار پرسانل،
مسئولیت سنگینی بر عهده دا د؛ از این و د ادامه به بر سی وضعیت کا کناان ،قاانون مادا ی،
چابکی و کا ایی ،آموزش و فاه آنان میپردازیم که د همین ا تباط ،مصااحبههایی باا یکای از
مسئوالن و تعدادی از کا کنان سمی ،قرا دادی و شرکتی سازمان انجام شده است.
کارکنان
کا کنان سازمان که بیش از هزا نفر هستند و د سه قالب سمی ،قرا دادی و شارکتی کاا
میکنند که بیشتر آنها ا افراد بومی ،جنس مرد و دا ای مد

کا شناسی تشکیل میدهند.

 1200نفر نیرو داره که  200نفر رسمی هستند و  600نفر در قالب شررک سررااههگذاری
هستند و  400نیرو با شرک های بخش خصوصی هستند؛ هعنی اگر با هر شرکتی قررارداد
بسته ایشود لیس افراد ضمیمه ایشود و باهد آنها با شرک کار کنند .از ایان  801نفر
نیرو رسمی و قرراردادی سرازاان  76درصرد بروای یسیسرتان و بسواسرتان و  24درصرد
غیربوای هستند .از ایان اهن کارکنان  26درصد رسمی و  74درصد شررکتی هسرتند .بره
لحاظ جنسی  11درصد زن و  89درصد ارد هستند و به لحاظ تحصیالت هم  36درصرد
دهپسم و زهر دهپسم 16 ،درصد فوقدهپسم 39 ،درصرد لیسرانو و  9درصرد فروق لیسرانی و
دکتری دارند .یاصاحبه با هکی از اسئولین سازاان
در سالهای گذشته اتفاقاتی برای کارکنان افتاده ،فردی که برای سازاان ده سال کارکرده
و طبق جدول طبقهبندی اشاغل جسو رفته ،ااا االن برا ادغراد در هرر شررک بهصرورت
قراردادی هستند که پیشرفتی در کار خودشون نمیبینند و حقروق و اااهاشرون هرم تابر
اانده .خب اهن خود به خود باعث نارضاهتی ایشه .کاراندی که وضعی اقتصادی و قرارداد
کارهش خوب بود ،االن تبدهل به کاراند قرارداد اوق شرده کره سر اعیشرتش پراهین
اواررده .در خصررو پس ر های سررازاانی و ارتقرراش ش ر سی ،اررا ایخررواهیم آهیننااررهها و
دستورالعملها در ااراوب اشخصی تنظیم کنیم و به همه کارکنان ابالغ کنریم کره هرم
بحث شفافی را اجرا کنیم و هم اهنکه کارکنان اطالع داشته باشند که ان بعد ارتقا ش سی
و تعیین ایاان حقوق و اااها اگونه خواهد شد و هر روال خاصی رو داشته باشه .بینظمی
اوجود باعث شده که هر بیاعتمادی بین کارکنان و اجموعه ادهره سازاان شکل گیرد
و کارکنان انگیاه و توان الزد برای انجاد ااور احوله را نداشته باشند .یاصاحبه با هکری از
اسئولین سازاان
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قانون مداری
آنچه که د سازمان ،سبب ضع

و ناکا آمدی د بخش کا کنان میشاود ،وجاود سیساتم

غیر سمی قد ت است که مانع اعمالنظر مدیران و هدایت صحیح سازمان میشود.

روابط غیررسمی در بعضی اواقع اهمتر از روابط رسمی کارکنان در ان قه آزاد اس  .هرر
بینظمی خاصی در سازاان نهادهنهشده که در نیروی انسانی اشهود اس  .اهرن بینظمری
در صورت نبود شفافی و عدد رعاه قانون تبدهل به هر عرف و حتی قانون نانوشرته در
بین کارکنان شده اس  .برخی حقوقی برای خودشان قائلاند کره نره قرانونی اسر و نره
عادالنه .حتماً باهد نظاد اشخص و قانونی برای اداره اجموعه کارکنان تعیین گردد که هر
فرد نمیتواند بهتنهاهی اهن نظاد را تدوهن و اجرا کند ارا کره اقاوار و عردد اشرارک
کارکنان عمالً طرح را با شکس اواجه ایکنند .اهن نظاد پیشنهادی باهد با اشارک همه
کارکنان و همراهی آنان باشد تا داهر گردد .یاصاحبه با هکی از اسئولین سازاان
اناطق آزاد سازاان شتر ،گاو پسنگ اس  .از هر طرف تابع قانون کار از طرف دهگرر ترابع
قانون تجارت و همچنین وابسته به وزارت اقتصاد و اناطق آزاد هستند که قوانین اوازی و
ضد و نقیض وجود دارد که خود اانعی برای اجرای شفافی  ،عدال و رفاه کارکنان اسر .
یاصاحبه با هکی از اسئولین سازاان
چابکی و کارایی
د سازمان منطقه آزاد به دلیل حجم باالی کا کنان و عدم نظا ت دقیق بر کا کرد و کا ایی
آنها منجر به هد فت منابع مالی و انسانی شده است که چابکی د ساختا کا کنان و افازایش
کا ایی سازمانی ا میطلبد.

ت ییر ادهره هکی از ضعفهای اصسی سازاان در بحرث اجراهری و سیاسر گذاری اسر
بهطوری که در  25سال گذشته اا  12ادهرعاال داشتیم که ایاان عدد تبات اردهرهتی را
نشان ایدهد .یاصاحبه با هکی از اسئوالن فنی و زهربناهی سازاان
آموزش
پراکندگی دو ههای آموزشی ،مناسب نبودن آموزشها با وظای

ساازمانی کا کناان ،نباود

یک چا چوب مناسب آموزشی منطبق با نیازهای جا ی و آینده سازمان از مشاککت اساسای د
زمینه آموزش کا کنان سازمان منطقه آزاد چابها است.

هر نظاد جااع آاوزشی نه بر اساس ااراوب سازاان اداری و استخداای بسکه برر اسراس
نیازهای سازاانی و اساواات اناطق آزاد تنظیم شود و در اهن کار اسناد باالدستی هم اورد
ا العه قرار ایگیرد و آنها نیا اعمال ایشوند .یاصاحبه با هکی از اسئولین سازاان
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رفاه
فاه کا کنان د زمینه معیشت ،مسکن و سکمت پیش بینی شده است هر چناد کاه د میاان
کا کنان ازنظر دسترسی به مزایا تفاوتهایی وجود دا د که منجر به نا ضایتی آنان میشود.

اا در حوزه کارکنان سه هدف اصسی را در برای رفاه کارکنان و اسئولی اجتماعی سازاان
در قبال کارکنانش در نظر گرفتیم که عبارتاند از اعیش  ،بهداشر و دراران و اسرکن.
تأاین حداقل اعیشتی و بحث سالا و دراان کارکنان و همچنین تأاین اسکن در قالب
تعاونی اسکن کارکنان را پیگیری ایکنیم .در بحث سالا سعی شده که بیمره درارانی
برای همه کارکنان صادر گردد و برای بهرهاندی از ااه بیشتر بیمههای دراانی از بیمره
تکمیسی استفاده کنند و با تشکیل تعاونی و واگذاری زاین سعی در تأاین اسکن آنها هم
هستیم ااا دستورالعمل اشخصی وجود ندارد که باهستی نحوه واگذاری و شراهط الزد را در
آن قید کنیم که به اطالع عمود کارکنان برسد .یاصاحبه با هکی از اسئولین سازاان
اگه اا ای کم دارهم از اوناهی که زهر کولر دارن کار ایکنند .تازه سختی کرار ارا کره از
صب تا شب دارهم تو خیابون ااشینها رو کنترل ایکنیم سخ تره .فقط به خاطر اهنکره
ان شرکتیاد باهد از اااهای سازاان بیبهره باشم ااا کرارد در راسرتای ویراهف و اهرداف
سازاان باشه .انم فوقدهپسمم و اونی هم که توی االی فوق دهپسمه ولی حقوقمرون زارین
تا آسمون فرق داره .یاصاحبه با هکی از کارکنان ترافیر سازاان
برگزا ی جشنهای مختل

برای کا کنان و خانوادههایشان ،اعکم برناماهها و شافافیت د

قوانین ،تنظیم نظام جامع خدمات فاهی و معیشتی ،مکقات عماومی مادیران ا شاد باا کا کناان،
ایجاد کانال ا تباطی انتقادات و پیشنهادات بین کا کنان و مدیریت از جمله کا ها و فعالیتهاایی
است که د ا تباط با مسئولیت سازمانی میتوان برای کا کنان انجام داد.
جدول شماره  :4مسئله شناسی محور درون سازمان و سیاستهای پیشنهادی
سیاستهای پیشنهادی

مسئله شناسی محور درون سازمان
-

کمبود آموزشهای مرتبط با شغل هر فرد

-

افزایش دو ههای آموزشی مرتبط

-

بیضابطه بودن ا تقاء شغلی و نا عدالتی د آن

-

تشکیل کمیته منابع انسانی بهصو ت مستمر و اعکم

-

قانونگریزی و عدم عایت اصول قانونی

-

وجود تعداد زیاد نیرو د سازمان

-

-

کمبود امکانات فاهی مانند مسکن و ...برای کا کنان

-

عمومی مشروح مطالب جلسه
افزایش امکانات فاهی کا کنان
عایت عدالت د اعطای تسهیکت فاهی د میان
کا کنان
-

چابک سازی ساختا و نیروی موجود د سازمان
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منظو از اصطکح مشتریان منطقه آزاد چابهاا  ،شارکتها ،کا گاههاای تولیادی ،کاا گران
شاغل د شرکتهای مستقر ،باز گانان ،خریدا ان ،غرفهدا ان و فروشندگان است که بهصاو ت
مستقیم و غیرمستقیم با سازمان منطقه آزاد د ا تباط هستند و سازمان د قبال مسئولیت اجتمااعی
شرکتی خود دا ای حقوق و وظایفی است.
پتروشیمی و صنایع فوالد
از دیگر فازهای توسعه د منطقه ،توسعه پتروشایمی و صانایع فاوالد اسات کاه ماوج جدیاد
توسعه ا د منطقه ایجاد کرده است .این مسئله د مرحلاه نخسات ،پتانسایلهای اشاتغال و وناق
اقتصادی برای منطقه دا د؛ اما اگر به مساائل اجتمااعی و فرهنگای آن توجاه نشاود ،سابب باروز
مسائل و مشککت بیشتری خواهد شد؛ به عبا تی فاصله ایجاد شده بین منطقه آزاد و شهر چابها ،
از نظر کالبدی ،زیرساختها ،توسعه و دسترسی به منابع با گسترش و توسعه پتروشایمی و صانایع
فوالد ،دو چندان خواهد شد.

احدوده پتروشیمی حدود  290هکتار اس که در اندهن فاز تا ده سال آهنده افتتاح خواهد
شد .یسرپرس کارگاه پتروشیمی
از مسائل مهم د حوزه پتروشیمی و صانایع فاوالد ،مسائله اشاتغال اسات .نیاروی انساانی د
شهرستانهای اطراف ،انتظا اشتغال د فرصاتهای ایجااد شاده ا دا ناد؛ اماا مهمتارین تهدیاد
وضعیت موجود ،نبود تجربه و مها ت برای انجام فعالیتهای فنی و حرفهای است.

اردد بوای ،سواد فنی ندارند و فقط ایتوانند کار هدی انجاد دهند .هر اند بهارور زاان در
برخی از کارهای عمرانی ،تجربه کسب کردند .اثالً برای کانالسازی ،حدود  67کیسواتر با
سنگ کار شد که در آخر کار ،افرادی از اردد بوای ،استادکار شده بودند .یسرپرس کارگاه
پتروشیمی
در اورد استخداد نیروهای بوای ،بیشتر در دس پیمانکاران اس  .بیشتر پیمانکاران هم به
دلیل نیاز به نیروهای اتخصص ترجی ایدهند از استانهای دهگر نیرو بگیرند تا نیروهای
بوای .برای اهرن انظرور باهرد در راسرتای آاروزو نیروهرای بروای اقرداااتی انجراد داد.
یسرپرس کارگاه پتروشیمی
به سازاان فنی و حرفهای و به دانشگاههای اابهار ،گفتهشده که برای سالهای آهنده ،بره
نیروی اتخصص در زاینه شیمی ،عمران ،اکانیر ،جوشرکاری و ...نیراز هسر  .باهرد بره
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تربی و آاوزو اهن نیروها توجه شود که سالهای آهنده در پتروشریمی اسرتخداد شروند.
یسرپرس کارگاه پتروشیمی
پتروشیمی و فوالد ،باهد انابعی برای آاوزو نیرویهای احسی برای جذب کارهرای فنری
اثل جوشکاری ،سخ و ساز و ...در نظرگیرند؛ درصورتیکه انین اتفاقی نمیافتد و نیروی
انسانی از شهرستانهای دهگر تأاین ایشود .یاصاحبه با عضو شورای شهر اابهار
جدول شماره  :5مسئله شناسی محور پتروشیمی و صنایع فوالد و سیاستهای پیشنهادی
مسئله شناسی محور پتروشیمی و صنایع فوالد
-

سیاستهای پیشنهادی

سهم پایین جامعه محلی از فرصتهای اشتغال پتروشیمی

-

دستو العمل مشخ

و فوالد

-

آموزش فنی و حرفهای برای افزایش مها تهای نیروی

عایت استاندا های شاخ

های محیطزیستی و توجه

د استخدام نیروهای بومی

کا

ویژه به پسماندها و آلودگیهای هوایی

-

سرمایهگذا ی د حوزه نیروی انسانی متخص

توجه به زیرساختهای ضرو ی برای استقرا نیروی

-

تفاهمنامه با مراکز آموزش عالی ،فنی و حرفهای برای

کا متخص

تأمین نیروی انسانی متخص

پتروشیمی و فوالد د زمان بهره بردا ی
-

استفاده از فنّاو ی وز فیلتراسیون برای کاهش آلودگی
زیستمحیطی

-

احداث خدمات شهری الزم برای پاسخگویی به
نیازهای کا کنان و کا گران پتروشیمی

کارگاههای تولیدی
تولیدکنندگان و کا خانههای شهر

صنعتی محدوده صنعتی منطقه آزاد ،وظیفه تولید ا د

منطقااه آزاد باار عهااده دا نااد؛ هاار چنااد د دهااههای گذشااته بااه دالیاال مختل ا

از جملااه نبااود

زیرساختهای مناسب برای تولید ،این سالت بهخوبی به انجاام نرسایده اسات؛ اماا د وضاعیت
موجود ،پتانسیل مناسبی برای احداث کا خانههای تولیدی د سطح منطقه وجود دا د .این مسئله
به دلیل قوانین منطقه آزاد ،مو د توجه برخی از سرمایهگذا ان قرا گرفته است.

اا زهرساخ های اناسب برای تولید را فراهم نکردهاهم .نه از نظر زهرساخ های کالبدی و
نه نیروی انسانی اتخصص ،شراهط اناسبی برای تولید ندارهم .انگیاه تولید از سررااههگذار
گرفته شده اس  .در صورتی که ایتوانس شراهط به سمتی پیش برود که وضعی تولیرد
اناطق آزاد بسیار شکوفاتر از وضعی کنونی باشد .زاین خالی بدون هیچ زهرساختی ،براه
اساسی پیشرف و توسعه پیدا کند .فراهم کردن اولیه شراهط که باهد توسرط دولر انجراد
ایشد ،رها شد ،به همین خاطر برای درآاردزاهی هاهنرههای توسرعه ،شرراهط بره سرم
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تجاریسازی و فروو کاالی خرارجی پریش رفر  .ارثالً از اشرتریها ،سرال 90 ،1376
ایسیون تواان اعتبار گرفته شد تا آب تأاین شود؛ ااا هنوز آب تأاین نشده اس  .در قسم
صنعتی اا هنوز آب ندارهم .یاصاحبه با دبیر اجراهی اتاق بازرگانی
هاهنههای سرااههگذاری در تولید زهاد شده ،برای اجوز ،حدود  15ایسیون سازاان درهاف
ایکند ااا اگر اه ااکاناتی ایدهد .هنوز زهرساخ های تولید فراهم نیس  .افررادی کره
خارج از سیستم باشند ،اگر طرحی داشته باشند بررای تولیرد ،دو سرال طرولش ایدهنرد و
ایفرستند دنبال ادارک و گواهیهای خا  ،آنقدر که خسته شود .بعد دو سال هم طرف
از نظر االی دهگر تواناهی خرهد و سرااههگذاری را ندارد ها آنقدر خسرته اسر کره دهگرر
اایدی به ادااه ندارد؛ ااا اگر آشنا باشی ،همان هر هفته کارت انجاد ایشرود و زارین را
ایگیری .یرئیو هکی از کارخانههای ان قه آزاد
نرخ بهره بانکی و عدالت د اجرای قانون یکی از عوامل سهولت ایجاد کسبوکا است که
با توجه به اظها ات صاحبان مشاغل و کا گاههای تولیدی این امر یکی از نقاای

و کاساتیهای

منطقه آزاد چابها بوده است.

نرخ سود واد بانرها دو برابر سرزاین اصسی اس  .بعضی از وادها هم بهگونهای اس کره
االن واد ایدن و بعد از دو سال نرخ سودو رو تعیین ایکنن .اگرر زارین بخروای بگیرری
هس ولی سازاان در اختیارتون قرار نمیده و باهد ها پول خرج کنی و ها پارتی داشته باشی
که پشت باشه .یاصاحبه با صاحب کارگاه تولیدی
سرااههگذاری در ان قه آزاد با سرزاین اصسی هیچ فرقی ندارد و تنها تفاوتش در اهن اس
که کاالهی که وارد ایکنی راح بتونی وارد سررزاین اصرسی بکنری و همره کرار قااراق
ایکنن .اهن کار هم احتیاج به البی قوی دارد که بتوانی جنس رو رد کنری .یاصراحبه برا
صاحب کارگاه تولیدی
جدول شماره  :6مسئله شناسی تولیدکنندگان و کارخانههای صنعتی و سیاستهای پیشنهادی
مسئله شناسی محور تولیدکنندگان و کارخانههای صنعتی

-

فراهم نبودن زیرساختهای مناسب تولید

-

وجود تبعیض د ا ائه فرصتهای سرمایهگذا ی
و قاطع

-

عدم وجود قوانین شفاف ،مشخ

-

هزینههای باالی تولید (هزینه زمین ،تأمین زیرساختها
و)...

-

سیاستهای پیشنهادی
-

تولید
-

تجدیدنظر د قوانین ،دستو العملها و ویهها برای
همسانسازی و یکپا چگی

-

بی باتی د سیاستها و برنامهها که مانع سرمایهگذا ی
بلندمدت میشود

تأمین زیرساختهای مناسب و هماهنگ د استای تقویت

کاهش هزینههای تولید و ا ائه بستههای تشویقی برای
سرمایهگذا ی

-

ضمانت اجرایی قوانین و بات اجرایی د صو ت تغییر مدیریت
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شفافیت
شفافیت سازمانی د اطکع سانی قوانین ،مقر ات ،مزایدهها و مناقصهها ،تصمیمات ،برنامهها
و ...است و یکی از محو های مهم مسئولیت اجتماعی است که فتا همراه با عادالت ساازمان ا
میتواند د برداشته باشد .این مهم از سوی سرمایهگذا ان ،مردم محلی و کا کناان ماو د مطالباه
قرا میگیرد.

اا بهتره که در قالب هر پنجره واحد با سرااههگذاران برخورد بکنیم و اقررات و ضوابط را
در قالب هر پکیج به آنها اطالع دهیم و انحصار در اطالع از قروانین و اقرررات باهرد از
انحصار افراد خارج شود و بهصورت الکترونیکی و ااپی در اختیارشان قرار گیرد .یاصراحبه
با هکی از اسئولین سازاان
هکی از اشکالت سازاان ،نبود قوانین همهشمول و شفاف در تخصیص زاین بررای تولیرد
اس  .سازاان بیشتر زاینهای ارغوب را بهصرورت رانر بره کارکنران و آشرناهان آنهرا
ایدهد؛ تا افراد بیرونی خبردار شوند ،زاین تمود شده اس  .قیم زاین در سالهای قبل،
 35هاار تواان بوده ،االن دولتی  70هاار تواان اسر  ،اارا آزاد  150هراار تواران ،البتره
دولتی هم بتوانی زاین بگیری ،سه سال آهنده قیم زاین اشرخص ایشرود .زاینهرای
ان قه صنعتی و کارگاهی رو بدون اطالع فروختن و وقتی که اا اراجعه کردهم که زاینری
برای احداث کارگاه و اهجاد تولیدی خرهداری کنیم ،گفتند که زاینی برای فروو ندارهم .اا
حتی طرح برای تولید لباس با پاراه خارجی داشرتیم کره بردون ا العره آن را رد کردنرد.
یاصاحبه با فروشندهای در ان قه آزاد
درآاد و ایاان گردو االی ان قه آزاد از پارو باال ایره .جروری هسر کره ایتونره دوبرار
شهری اثل اابهار رو خراب کنن و از نو بسازن .اعسود نیس اهن پوال کجا ایره .اردد بد
بخ هستند و بودجه اهن ان قه همین جوری داره خرورده ایشره .یاصراحبه برا هکری از
ساکنین اابهار
زیرساختهای منطقه آزاد
زیرساختهای منطقه آزاد که عکوه بر بعد کالبدی کاه فرودگاههاا ،محو هاای مواصاکتی
جادهای و یلی ،انرژی ،پمپ بنازین ،هتال ،ساتو ان و ...ا شاامل میشاود باه طاو مساتقیم باه
اهداف سازمانی نیز مرتبط است؛ همچنین به زیرساختهای آموزش ،بهداشات ،ساکمت و غیاره
نیز که به طو غیرمستقیم و د ا تباط با ساکنان است نیز اشا ه میکند.
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زهرساخ های ان قه آزاد بسیار در سرااههگذاری اهم اس  .اهن زهرساخ ها امکن اس
از جنو اانی االی و جانی باشد که در بحث گردشگری بسیار اهم هستند ارا که اانی
پاهه اصسی گردشگری اس و همچنین زهرساخ های کالبدی اانند برق ،انرریی ،خ رو
ارتباطی اانند جاده ،راه آهن و هواپیما اس که ایتوانرد بررای سررااههگذار اهرم باشرد.
یاصاحبه با سرااههگذار در ان قه آزاد
اهنجا زهرساختی نداره .شما اگر عید اهنجا بودهد ایدهدهد که اردد برای پمپ بناهنا و پارک
ااشین و آب و غذا صف کشیدن .جادهها که دهگه اصالً کشش نداشتند و توی اهن ان قه
که ترافیکی وجود نداش اس توی ترافیر گیر کرده بودن .برااهنوجود ارا ایخرواهم کره
اهنجا رو گردشگری بکنیم و جمعیر ان قره رو براال ببررهم .بره دلیرل ارتبرا کسربه برا
کشورهای خارجی و دادوستد با آنها اجبورهم که از پروازهای خارجی استفاده کنریم؛ اارا
اتأسفانه پرواز استقیم حداقل به دبی رو ندارهم و اجبورهم برهم تهران و از اونجا برهم که
عالوه بر وق گیر بودن هاهنه سفر رو هم باال ایبره .یاصاحبه برا فروشرندهای در ان قره
آزاد
ان قه آزاد باهد روی زهرساخ های آاوزو ،بهداش و دراان ،ااکانات زهرسراختی ااننرد
خ و حملونقل ،پمپبناهن و ...سرااههگذاری کند .یاصاحبه با هکی از اسئوالن کمیتره
ااداد
کارگران و قانون کار
کا گران و قانون کا از دیگر مسائل مهم د حوزه مسئولیت اجتماعی است .توجه به حقوق
افراد و شاغلین د سازمان و عایت قوانین مربوطه از وظای
منطقه آزاد به دالیل مختل

سازمان است .وضعیت کا گران د

از جمله قوانین کا  ،دستمزدهای پایین ،نیاروی کاا بایش از انادازه

و ...نامناسب و بیسامان است.

سهول در قوانین و حماه از کارفراا در قوانین کار ان قره آزاد بهترر از سررزاین اصرسی
اس  .برای اهن که سرااههگذار ترغیب شود ،دس او در اورد استخداد نیروی کرار ،براز
اس و اختیار تاد دارد .اا اویفیم تنها  8نفر از کارگرهاهمان را بیمه کنیم .بقیهشان را بیمه
نمیکنیم؛ و از نظر حقالاحمه ،تقرهباً هر سال از قانون کار و حداقل حقالاحمه سررزاین
اصسی ،عقبیم .االن اا دستماد سال  1396را که حدود  800هاار تواان اس  ،به کارگرهرا
ایدهیم .نیروی کار زهاد اس و کارگر ارزان اس  .یرئریو هکری از کارخانرههای ان قره
آزاد
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حقوق کارگرها ،حدود  700تا  800تواان اس  .خیسیها بیمه ندارند و اگر کارخانهدار خوو
او نیاهد ،اخراجشان ایکند .دس کارگر بهجاهی نمیرسد .وضعی کار االن کمری بهترر
شده ،قبالً خوب نبود ،کارخانهها تع یل برود؛ اارا کرارگر زهراد هسر  .بره همرین خراطر،
دستمادها پاهین اس  .یاصاحبه با کارگران ان قه آزاد
قانون کار اناطق آزاد ،به نفع کارفراا اس و کارگر بهراحتی ایتواند از کار اخرراج شرود و
اعتراضی هم نمیتواند بکند .یاصاحبه با ادهر غذا و سالا

جدول شماره  :7مسئله شناسی محور کارگران و قانون کار و سیاستهای پیشنهادی
مسئله شناسی محو کا گران و قانون کا
-

سیاستهای پیشنهادی

قوانین متفاوت از سرزمین اصلی و عدم توجه به حقوق اولیه

-

بازنگری و همگرایی قوانین کا

کا گران

-

ا ائه مشوق برای کا فرماهای برای عایت حقوق

-

نبود ضمانت اجرای قوانین موجود توسط کا فرما

-

نبود الزام کا فرما برای پرداخت حق بیمه برای کا گران

-

مشککت فتوآمد و نبود سرویسهای حملونقل

-

دستمزد پایین و عدم عایت حداقل حقوق کا گری

اولیه کا گران
-

الزام به پرداخت حق بیمه برای کا گران

غرفه داران و فروشندگان
گروهی که د دو بخش ذینفعان و مشتریان قارا میگیرناد و میتوانناد دو نقاش ا داشاته
باشند ،فروشندگان و غرفه دا ان د منطقه آزاد هستند .از جمله مشککت این گروه ،اجارا نشادن
صحیح قانون گمر  ،وجود اتباع خا جی و داشتن سرمایه زیاد است که منجر به عدم قابات باا
آنان میشود .بخش دیگر مشککت این گاروه ،عادم وجاود زیرسااختهای مارتبط باا موضاوع
فعالیتشان است که به میزان قیمت بلیط هواپیما ،عدم وجود سرمایه یا صندوق محلی بارای تاأمین
سرمایه ،فرهنگ غلط و ادامه شیوه قدیمی برای انجام کا  ،عدمحمایت بانکها و مادیریت غلاط
د مجتمعهای تجا ی مرتبط است.

قانون و روال خاصی برای ترخیص کاال وجود ندارد و در صورت وجود داشتن هم بهدرستی
اجرا نمیشود؛ هعنی بعضی از کاالها که برای شررک های امنوعره اسر ولری تررخیص
ایشود .بعضی از کاالها که تأهید بهداش را ندارد ترخیص ایشود .همه برازار گیرر هرر
فرد در ترخیص کاال افتاده که بعضی از کاالها را ترخیص ایکند و کاالهای باقی افرراد را
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برای هر ااه در گمرک نگه دارد .ارا باهد هر فرد کل اافیای ترخیص را داشرته باشرد و
کارهای غیرقانونی انجاد دهد .یاصاحبه با فروشندهای در ان قه آزاد
هکی از اشکالت اساسی اا وجود اف انستانیهاس که پول زهادی را وارد برازار ایکننرد و
باقیم باال ا ازهها را اجاره و ها خرهد ایکنند درحالیکه اا توان رقاب با آنها را ندارهم.
اعسود نیس که اهنها برای پولشوهی اهنجا را راه انداختهاند ها نه ااا آنچه که اسسم اس
توان اقتصادی ضعیف اا اهرانیها و عدد رقاب با آنهاس که رفتهرفته باعرث حرذف ارا
ایشود .در انواع صنفها هم هستند از پاراه ،برنج و لباس گرفته تا اوباهل و لوازدخانگی.
یاصاحبه با فروشندهای در ان قه آزاد
سبر زندگی اردد اهن ان قره فررق دارد بهگونرهای کره انرد لرنج دارنرد ولری آنهرا را
نمیفروشند که هر کشتی بخرند .امکن اس خانمها هر کیسو طرال داشرته باشرند ولری
خانه خیسی ساده و ابتداهی دارند اگر اردد هم کنند و هره صرندوق بررای حرداقل ترأاین
سرااهه فروشندگان احسی اهجاد کنن خیسی ایتونه توی اشت ال و اقتصراد ان قره و ارردد
افید باشه .یاصاحبه با فروشندهای در ان قه آزاد
بانرها هیچ حماهتی از کسانی که بخواهند تازهوارد بازار شوند ،نمیکنند؛ به همرین دلیرل
کسانی که سرااهه الزد را ندارند نمیتوانند وارد بازار شوند .هیچ صرندوقی هرم در ان قره
وجود ندارد که بتواند از کسبه حماه کند و بتواند پشتوانه االی برای آنها باشد .اهن عاال
باعث شده که کسبه توان االی کمی داشته باشند و نتوانند با برندهای اعروف کار کننرد و
بتوانند نماهندگی آنها را بگیرند و اهن باعث اف کیفی کاالهای ارائه شده در ان قه آزاد
اابهار ایشود .یاصاحبه با فروشندهای در ان قه آزاد
اگر اهن ان قه رو اثل کیش و قشم به ان قه گردشگری تبدهل کنند باهد حتماً فکری بره
حال پروازها بکنند .ارا که فاصسه از ارکا کشور زهاد اس و گردشگران اجبور هستند که
بیشتر از هواپیما استفاده کنند .قیم پروازها هم در اقاهسه با جاهاهی اثرل کریش بسریار
باالس و اصالً برای فردی که در تهران اس نمیارزد که باقیم دو برابر کیش به اابهار
بیاهد .یاصاحبه با فروشندهای در ان قه آزاد
ادهره اجتمعهای تجاری روال قانونی ندارند .جسسه هیئ ادهره ارتب برگاار نمیشروند
و شفافیتی در اباحث االی وجود ندارد .ادهره هکپاراره نیسر و برین اجتمعهرا فررق
زهادی هس  .حتی حقوق کارگرانی که در آنجا کار ایکنند پرداخ نمیشود .یاصاحبه برا
فروشندهای در ان قه آزاد
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سرمایهگذاران و تجار
سرمایهگذا ان و تجا بهعنوان شرکای قوی ساازمان منطقاه آزاد باا مشاککتی مانناد واباط
خا جی ایران با سایر کشو ها ،فرهنگ مذهبی و سانتی جامعاه میزباان ،مسائله قومیات ،مشاخ
نبودن قوانین د منطقه ،تداخل و تعا ض قوانین منطقه آزاد با سرزمین اصلی ،پایین بودن وضعیت
مالی مردم محلی و عدم مهاا ت شاغلی آناان ،آب شارب و پیچیادگی وناد ادا ی بارای انجاام
سرمایهگذا ی و تجا ت د منطقه وبه و هستند.

سیاس کسی کشور در بحث سرااههگذاری نیا تأتیرگذار اس بهخصو اهنکه ان قه آزاد
به دلیل ارتبا با کشورهای خارجی بسیار به سیاس های کالن کشور در سیاس خرارجی
وابسته اس  .به عس پاهین بودن وضعی االی ان قه ،سرااههگذار بروای نیسر و ارون
وضعی سواد و اهارت کاری هم پاهین اس اگر سرااههگذاری به اهن ان قه بیاهد بوایها
انتظار دارند که از نیروی انسانی آنها استفاده شود اون بیکاری باالس  ،ااا به دلیل پاهین
بودن تواناهی ش سی افراد ،سرااههگذار اجبور اس از نیروی غیربوای اسرتفاده کنرد و اهرن
خود هکی از دالهل اخالف با سرااههگذاری در ان قه و امانع از آن اس  .یاصراحبه برا
سرااههگذار در ان قه آزاد
در اواقعی همپوشانی و همچنین اشخص نبودن الااد به قانون ان قه آزاد و هرا سررزاین
اصسی سرااههگذاران را داار سردرگمی ایکنه و باعث کاهش سرااههگذاری در اهن اناطق
ایشه .عاال دهگر که در سرااههگذاری ان قه اهمه اربو به سررااههگذاران اسر  .اون
هم اربو به سرااهه پاهین سرااههگذاران داخسی در اقاهسه با خارجیهرا اسر کره اهرن
اوضوع به دلیل ارزو پاهین بودن نررخ رهرال در اقابرل ارز خرارجی انردهن برابرر اهرم
ایشود .برای همین سازاان ان قه آزاد باهد برای سرااههگذاران داخسی هم سیاسر هاهی
را اتخاذ کند که در برابر خارجیها توان رقاب و نیا جاهگاه وجود داشته باشد .یاصاحبه برا
سرااههگذار در ان قه آزاد
بسیاری از اسئولی ها به ان قه آزاد احول نشده اس  .برای اهنکه هر کاری بکنیم باهرد
هم اجوز از سازاانها و ارگانهای دهگر بگیرهم و هم از سرازاان ان قره آزاد خرب اهرن
اوضوع تجار رو داار سردرگمی ایکنه که باالخره باهد از قوانین کدود دسرتگاه و نهرادی
تبعی کنه .درهاف تسهیالت هم هکی از اوانع سرااههگذاری اس زهررا ایراان بهرره آن
زهاد اس ارا که با نررخ ان قره آزادی حسراب ایکننرد از اهرن رو نمیتروان زهراد روی
تسهیالت حساب باز کرد .یاصاحبه با سرااههگذار در ان قه آزاد

کن دوم :مشتریان سازمان منطقه آزاد چابها | 25

آب شرب نیا هکی از اوانع سررااههگذاری در اهرن ان قره اسر  .هرر انرد کره اوضروع
سرااههگذار ی نیاز به آب نداشته باشد ااا نیروی انسانی آن کره نیازانرد آب شررب اسر .
یاصاحبه با سرااههگذار در ان قه آزاد
خریداران خرد
خریدا ان خرد بهعنوان بخش مهمی از ذینفعان سازمان که د قالب خریدا ان (تجا خرد)،
گردشگران و ساکنین محلی به خرید د منطقه آزاد اقدام میکنند ،دا ای مشاککتی هساتند کاه
فع آنان میتواند نه بهعنوان هزینه بلکه بهعنوان سرمایهگذا ی و تکش د جهت ونق اقتصاادی
منطقه باشد.

ان اولین باره که ایاد اابهار و هیچگونه آشناهی با اهنجا ندارد اارا حرداقل تروی اهنجرور
اواقع هه نقشه و تابسوهی هس که اردد و گردشگرا رو راهنماهی کنه .عالوه برر اهرن کره
راهنمای ان قه و شهر نیس  ،برای اجتمعهای تجاری هم راهنماهی نذاشتند که بردونیم
ای به ایه .یاصاحبه با هر گردشگر
اهنجا ااکانات تفرهحی و رفاهی خیسی پاهینی داره .برای انی که اوادد اند روز تع ریالت
رو بگذرونم و اگر شده هه خرهدی کرده باشم ،هیچ جذابیتی نداره .هر دونه وساهل و لباس
برند ندهدد .همش جنسای بنجل و از اد افتاده هستند که قیم شون هرم اثرل تهرران و
ساهر جاهای کشوره .خب اگر ان اوادد که از ان قه آزاد خرهد کنم تا قیم پراهین بیفتره
باهد جنو و قیم خوبی هم گیرد بیاد .قیم هتل و اسافرخانه برای اقاا خیسی گررون
اس  .عالوه بر هاهنه پرواز که در اقاهسه با جاهای دهگه ای اانند قشم باالسر  ،هاهنره
اقاا هم باالس و برای همین اصالً نمی صرفه که بیای از اابهار خرهد کنی .یاصراحبه
با هر خرهدار

رکن سوم :جامعه محلی
آموزش پایه و آموزش عالی
وضعیت آموزش د استان سیستان و بلوچستان ،از وضعیت کیفی و کمی مناسابی برخاو دا
نیسات .ایان وضااعیت هام د نیااروی انساانی آموزشدهنااده و هام امکانااات آموزشای مو دنیااز
قابلتوجه است .نرخ باساوادی کال کشاو  87/6د صاد د ساطح اساتان  76و د ساطح حاوزه
مو دبر ساای  65/8اساات .ایاان وضااعیت نشااان از تفاااوت باایش از  20د صاادی ناارخ باسااوادی
شهرستانهای مو دبر سی با ساطح کال کشاو دا د .تفااوت دیگار باین نقااط شاهری باا نقااط
وستایی است .این تفاوت د سطح کشاو  12د صاد ،د ساطح اساتان  16د صاد و د ساطح
شهرستان چابها  17د صد تفاوت وجود دا د .وضعیت آموزش وستاهای استان ،بسیا نامناسب
و با کمبودهای متعددی همراه است؛ همچنین باید به تفاوت میزان باسوادی بین دو جانس توجاه
ویژه کرد که میزان باسوادی مردان حدود  15د صاد بااالتر از باساوادی زناان د شهرساتانهای
مو دبر سی است.
نمودار شماره  :2نرخ باسوادی به تفکیک محدودههای موردبررسی

«هر کسی که دل در گرو توسعه کشور داشته باشد؛ باهرد بدانرد زهربنرای توسرعه ،نیرروی
انسانی اس و توسعه نیروی انسانی اخذ ادرک تحصیسی نیس  ،بسکره هرادگیری سربر و
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اهارت درس زهستن اس برای زندگی بهتر در جااعهای سرالمتر» یاصراحبه برا هکری از
اسئوالن آاوزو پرورو
«هکی از اشکالت اساسی ،آاوزووپرورو ضرعیف اسر کره اهرن آاروزو ضرعیف بره
دانشگاه هم انتقل ایشود .آاوزووپرورو اا هم از نظرر نیرروی انسرانی و هرم از نظرر
فضاهای آاوزشی و هم از نظر ااکانات آاوزشی بسیار ضعیف اس  .شاهد بتروان گفر در
کل کشور ،جا بدترهنهاس  .از طرف دهگر ،توان اقتصادی اردد نیا پاهین بوده کره همره
اهن اوارد باعث ایشود که بیشتر به اسئسه آاروزو توجره کنریم»یاصراحبه برا هکری از
اسئوالن دانشگاه درهانوردی اابهار
«آاوزو ،آاوزو و آاوزو هم از نظر اهمی و ضررورت تأکیرد ایشرود و هرم از نظرر
تأتیرگذاری ،آاوزو نیازاند تکرار و تکرار و تکرار اس  .آاوزشی درگذر زاران تبردهل بره
فرهنگ ایشود ،بنابراهن باهد استمر و اکرر باشد .اهن آاوزو در احورهای اختسف باهرد
صورت بگیرد ،هم بهداش  ،هم آاوزو رسمی ،هم آاوزو غیررسرمی ،آاروزو اهرارت
زندگی و »...یاصاحبه با هکی از اسئوالن اداره غذا و سالا
اسئسه آاوزو از اهمترهن اسائل اابهار اس  .نبود ااکانات آاوزشی ،فضراهای آاوزشری
و ...باعث بسیار از آسیبهای دهگر در آهنده جوانان ایشود .ناآگاهی و ناتواناهی اهمتررهن
عاال اؤتر برافااهش آسیبهای اجتماعی اس  .یاصاحبه با ادهرعاال سمن گوهرصدف


وضعیت آماری آموزش رسمی در شهرستان

بر سی آما های باالدستی نشان از پایینترین تبهها د کل استان سیساتان و بلوچساتان دا د
که د این میان ،سرانههای آموزشی د شهرستان چابها د مقایسه با دیگر شهرساتانهای اساتان
نیز د تبه پایینتری است .به عبا تی شهرستان چابها  ،به اساتناد آما هاا و مشااهدههای میادانی
یکی از محرومترین شهرستانها د مسئله آموزش سمی اسات .د ایان زمیناه آما هاای زیار از
زبان یکی از مسئوالن آموزشوپرو ش شهرستان میتواند نمایان گر وضعیت موجود باشد.
د سطح کشو بیش از  14میلیون نفر دانشآموز وجود دا د که حدود  18د صاد جمعیات
کشو است .این نسبت د استان سیستان و بلوچستان عدد قابلتوجه  25د صد است .باه عباا تی
از هر  4نفر ،یک نفر د سطح استان دانشآموز است که جمعیتی بالغ بر  700هازا نفار ا شاامل
میشود .د شهرساتانهای مو دبر سای ،حادود  186هازا نفار دانشآماوز وجاود دا د کاه 24
د صد جمعیت ا تشکیل میدهد؛ سهم شهرستان چابها نزدیاک  70هازا نفار اسات کاه 24/3
د صد از جمعیت ا تشکیل میدهد .این نسبت د شهرستانهای دیگر بین  22/2تا  25/6د صاد
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د نوسان است .برای  14میلیون دانشآموز ،نزدیک  800هزا نفر کا کنان آموزش پارو ش د
سطح کل کشو وجود دا د .سهم استان نزدیک  33هزا نفر و سهم شهرستان چابهاا  2200نفار
است .بر سی سرانه کا کنان و معلمان نشان میدهد که سرانه معلم به دانشآموز د سطح کشو
برای  25دانشآموز یک معلم ،د سطح استان برای  30دانشآموز یک معلام و د ساطح حاوزه
نفوذ برای  40نفر یک معلم است .این آما د سطح شهرستان چابها  44دانشآموز ،کنا

46

و سرباز  54دانشآموز برای هر معلم است .این وضعیت د کیفیت آموزش تأ یر زیادی گذاشاته
و باع

پایین آمدن کیفیت آموزش دانشآموزان میشود؛ همچنین از دیگر مسائلی که باه زباان

آما  ،قابلبیاان نیسات ،میازان کیفیات آموزشای نیروهاای انساانی (معلماین و مادیران) د ساطح
استانهای محروم است .د اساتان سیساتان و بلوچساتان و شهرساتانهای مو دبر سای نیاز مسائله
بسیا پر نگ و قابلتوجه است .پیامدهای اصلی پاایین باودن کیفیات آموزشای د میازان قباولی
پایههای تحصیلی و مهمتر از آن د میزان قبولی د کنکو دانشگاههای ماد اسات .تقریباا ساهم
دانشجویان استان از دانشگاههای ماد کشاو  ،نزدیاک باه صافر اسات د صاو تی کاه یکای از
نیازهای منطقه وجود نیروهای متخص

د حوزههای مختل

بهویژه حوزه د مان پزشکی و فنی

و مهندسی است .برای این منظو  ،جذب برخی از اساتید موفق و سرمایهگذا ی د نیروی انسانی
برای بهبود وضعیت آموزشی و سیدن به نتای د خشان د و ود به دانشگاه مایتواناد وضاعیت
آموزش ا از دو باطل خا ج کند .همانطو که د نمودا زیر مشاهده میشود ،سرانه معلام د
شهرستان چابها  44دانشآموز برای یک معلم است د حالیکه سرانه متوسط کشو ی  25نفر به
ازای یک معلم است .این تفاوت نیاز به افزایش نیروی انسانی ازنظر کمی و کیفی ا مو د تأکیاد
قرا میدهد.

«رشد طبیعی دانشآاوزان در کشور از سال  92تاکنون ،هر درصد اس  .در استان ارا 14
درصد اس و در شهر اابهار  27درصد اس ! در عرض  6تا  7سال ،هرسود بره جمعیر
دانشآاوزی اضافهشده اس  .همین سال تحصیسی گذشته ،حدود  9هاار نفرر در احردوده
شهر اابهار به جمعی دانشآاوزی اضافهشده اس  .در سال  ،1394جمعی دانشآاروزی
حدود  30هاار نفر بوده که در سال  1396به بیش از  40هاار نفر رسیده اس » .یاصراحبه
با هکی از اسئوالن آاوزو پرورو
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جدول شماره  :8جمعیت دانشآموزی و کارکنان آموزشی و سرانههای مربوطه در حوزه نفوذ

دانشآموز
محدوده

پسر

دختر

کارکنان آموزشی
جمع

سرانه

سرانه معلم

کیفیتبخشی دانشآموز

کا کنان به

به

معلم

به جمعیت

دانشآموز

دانشآموز

226997

17/8%

18

25

22988

9655

24/7%

21

30

4671

1929

24/2%

28

40

1560

651

24/3%

31

44

472

195

22/2%

33

46

403

23/5%

36

54

147

25/5%

28

38

1410

533

25/6%

19

26

569892 796889 6871016 7349326

کل کشو

32643

سیستان و بلوچستان

363612

322576

کل حوزه نفوذ

99454

86808

6600

شهرستان چابها

37386

31457

2211

شهرستان کنا

11831

9926

667

شهرستان سرباز

23349

20399

1219

816

شهرستان قصرقند

8281

7322

560

413

شهرستان نیک شهر

18607

17704

1943

مدیریت و

نسبت

نمودار شماره  :3نسبت دانشآموز بهکل جمعیت به تفکیک محدودههای موردبررسی
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نمودار شماره  :4سرانه معلم به دانشآموز به تفکیک محدودههای موردبررسی

وضعیت شد جمعیت دانشآموزی ،مهمترین عامل د تغییرات سرانههای آموزشی (فضاای
آموزشی ،سرانه معلم و )...و کاهش فزاینده آن د مقایسه با کل استان و کل کشو است.

«فضای آاوزشی ،اعسم دود دانشآاوز اس  .ایانگین سرانه فضای آاروزی در کرل کشرور
 5/34اتراربع اس  .در برخی از استانها اثل هاد ،گیالن نادهر بره  10اتراربرع اسر .
سرانه در استان در سال قبل  3/11و ااسال  2/9اتراربع اس  .در استان اا ،دو شهرستان
ضعیفترهن سرانه آاوزشی را دارند ،قصرقند و اابهار با  1/9اتراربرع اسر  .برا اهرن کره
ااسال دو ادرسه در اابهار افتتاح شده اس  ،ااا وقتی رشد جمعیر دانشآاروزی دارهرم،
عدد سرانه فضای آاوزشی به جای باال رفتن ،کاهش داشته اس » .یاصراحبه برا هکری از
اسئوالن آاوزو پرورو
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بررسی سرانههای آموزش مقطع دبستان

د مقطع ابتدایی ،سرانههای مربوط بهکل کشو به ازای یک معلم 29 ،دانشآموز است کاه
این وضعیت د استان  30و د سطح شهرستان چابها  36دانشآموز میشود .سرانه ککس د س
نیز د سطح کشو  24دانشآموز د یک ککس د س است که د سطح اساتان  23و د ساطح
شهرستان چابها  27دانشآموز است .این وضعیت نشان از نیاز شدید به معلم و فضاهای آموزشی
د مقطع ابتدایی د سطح شهرستانهای مو دبر سای دا د .د ساطح شهرساتان سارباز وضاعیت
ساارانه معلاام بااه دانشآمااوز 48 ،نفاار اساات کااه بیشااترین دانشآمااوز ا د بااین شهرسااتانهای
مو دبر سی دا د.
نمودار شماره  :5سرانههای مدارس ابتدایی به تفکیک محدودههای موردبررسی
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بررسی سرانههای آموزش دوره اول متوسطه

د دو ه متوسطه اول ،تعداد دانشآموزان کاهش پیدا میکند ،بااینوجود د ساطح کشاو ،
سرانه معلم  22دانشآموز و سرانه ککس  25دانشآموز است .د صو تی که د سطح استان این
نسبتها به  27و  25دانشآموز می سد؛ د سطح شهرستان چابها نیز ،سرانه معلم  44دانشآموز
و سرانه ککس  27دانشآموز است .د این مقطع بیشتر به معلم آموزشی نیاز است و باید د ایان
زمینه برنامه یزیهایی صو ت بگیرد .ایان مقطاع پایاهای بارای مقطاع دو ه متوساطه دوم اسات؛
وضعیت نشان میدهد که اگر دانشآماوزان د ایان دو ه پایاه ضاعی تری داشاته باشاند؛ بارای
انتخاب شتههای تجربی و یاضی شایستگی کمتری خواهند داشت؛ د صاو تی کاه جامعاه باه
متخصصان د حوزههای د مان و فنی و مهندسی نیازمند است.
نمودار شماره  :6سرانههای مدارس دوره اول متوسطه به تفکیک محدودههای موردبررسی
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بررسی سرانههای آموزش دوره دوم متوسطه

با توجه به نمودا زیر ،وضعیت دو ه متوسطه دوم ،ازنظر فضاهای آموزشای تفااوت انادکی
با کل کشو دا د ،اما ازنظر سرانه معلم و کا کنان آموزشی ،تفاوت مو دتوجه است .باهویژه د
ا تباط با معلم ،سرانه کل کشو  15دانشآموز و سارانه چابهاا  25دانشآماوز اسات .از طرفای
دیگر ،همانطو که اشا ه شد ،کیفیت آموزشی نیز بسیا پایینتر از متوسط کل کشو است کاه
باید د زمینه آموزش و امکانات آموزشی برنامه یزیهای اساسی صو ت گیارد و بارای سایدن
به نتای بهتر ،سرمایهگذا یهایی انجام شود.
نمودار شماره  :7سرانههای مدارس دوره دوم متوسطه به تفکیک محدودههای موردبررسی

سرانههای نسبت یک معلم به دانشآموز د شهرساتان آماا عجیبای دا د ،باهطو ی کاه د
وضعیت کنونی بیش از  6هزا معلم برای ساندن سرانه معلم به دانشآماوز باه پاایینترین سارانه
بعد از استان سیستان و بلوچستان ،یعنی سرانههای استان خوزستان ،نیاز است.

«سرانه اعسم در کل کشور ،به ازای هر  13دانشآاوز هر اعسم اس ؛ ااا در استان به ازای
هر  18دانشآاوز هر اعسم دارهم .پراکندگی جمعی اا نسب بهکل کشور ،سه برابر اس .
اا برای اهنکه سرانه  18نفر را به  12نفر برسانیم باهد  12هاار  600نفر استخداد کنیم کره
به ایانگین کشور برسیم .حال برای اهنکه حداقل به ایانگین استان قبل از خوداان برسیم،
هعنی خوزستان هر اعسم برای  14/5نفر دانشآاوز ،اا نیاز دارهم  6هاار  500نفر استخداد
کنیم .وضعی نیروی انسانی اا تا اهن حد اسرئسه دارد ».یاصراحبه برا هکری از اسرئوالن
آاوزو پرورو
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عملکرد آموزشی سازمان منطقه آزاد

عملکاارد آموزشاای منطقااه آزاد ا میتااوان د دو محااو مو دبر ساای قاارا داد ،محااو اول،
مربوط به وضعیت آموزشی داخل محدوده منطقه آزاد است که زیرساختهای مناسب و د حاد
منطقه آزاد فراهم نکرده است .باوجود احداث مد سه د محدوده منطقه آزاد ،اما از نظر کیفیات
آموزشی د حدی نیست که باع
انسانی متخص

جذب دانشآموز از خود شهر شود .این مسئله به نبود نیاروی

د زمینه آموزش و امکانات آموزشی مربوط میشود.

«ان قه آزاد حداقل بهاندازه پرسنل یتعداد نیروی انسانی و خانوارهای آنها ،ادرسه درس
کند .اا نمیخواهیم برای اا ادرسه درس کند ،ااا حداقل بار خودو در نیاز به ادرسره را
از دوو اا بردارد .اصالً برای حاشیهنشینان نمی خرواد ادرسره درسر کنرد ،بررای رفرع
نیازهای خودو ادرسه درس کند .اگر اهن کار را هم کرده باشرد ،آهرا کیفیر آاوزشری
ادارس ان قه آزاد قابل اقاهسه با برخی از ادرسه داخل شهر اس ؟» یاصاحبه با هکری از
اسئوالن آاوزو پرورو
«کیفی آاوزشی ادارس ان قه آزاد باهد به نحوی باشد که از شرهر اابهرار دانشآاروزان
خوب و نخبه را جذب کند ،در حالی که در وضعی کنونی برعکو اهن اس  ».یاصاحبه با
هکی از اسئوالن آاوزو پرورو
د سالهای اخیر مدیریت کنونی ،اقداماتی برای بهبود وضعیت آموزشای منطقاه انجاام داده
است .با توجه به این که وستای تیس د داخل محدوده منطقه آزاد است ،مذاکرات و اقاداماتی
برای احداث مد سه صو ت گرفته است.

«در سال قبل ،ادهره کنونی ،اجوز دبیرستان و هنرسرتان را گرفتره و دارد بررای بهبرود
وضعی آاوزشی و کیفی آن تالوهاهی انجاد ایدهد ».یاصاحبه برا هکری از اسرئوالن
آاوزو پرورو
«طی اذاکره با ان قه آزاد ،قرار شده که  5ادرسه در روستای تیو احداث شود کره اهرر
ااسال هر ادرسه  12کالسه افتتاح خواهد شد ».یاصاحبه با هکری از اسرئوالن آاروزو
پرورو
محو دوم ،به عملکارد آموزشای منطقاه د خاا ج از فانس مرباوط میشاود .گفتنای اسات
براساس قوانین تخصی

منابع برای آموزش باید د داخل محدوده صو ت گیرد که ایان مسائله

باع ایجاد محدودیتهایی برای انجام عملکرد خا ج از محدوده میشود.

« تفاوت عمده ان قه آزاد اابهار با دهگر اناطق آزاد کشور ،از نظر تقسیمات سیاسی اس .
برخالف دهگر اناطق آزاد؛ ان قه آزاد اابهار بخشی از آاروزووپرورو اابهرار را تحر
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پوشش دارد ،نه همه ان قه آاوزشی را ،به عبارت دهگر ،ارز ان قره آزاد ان برق برر اررز
شهر اابهار نیس  .ااراوب ان قه آزاد ،شاال احدوده ان قه آزاد و روستای تیو اسر .
از نظر آااری اگر اا در اابهار حدود  75تا  80هاار جمعی داشته باشیم؛ تنها  2تا  3هراار
نفر تح پوشش ان قه آزاد اس  .اهن باعث شده که با توجه به قوانین ،از نظر هاهنه کرد،
ان قه آزاد تنها به احدوده خودو یداخل فنو بپردازد .قانون ،برای تخصریص انرابع در
احدوده خارج فنو ان قه آزاد احدوده قرارداده که اهن خودو ابنای تبعیض اس در
صورتی که شهر با ان قه در تسفیق کاال اس » یاصاحبه برا هکری از اسرئوالن آاروزو
پرورو
ادهره جدهد ان قه آزاد ،با توجه به روهکرد و نگراه اثبر  ،اعتبراراتی فراترر از احردوده
ان قه آزاد تخصیص داده اس که شاال حال شهر اابهار هم شده اس  .در حال حاضرر،
همکاری آاوزووپرورو با سازاان ان قه آزاد در سه حوزه پیگیری ایشود -1 .اشاوره و
آاوزو خانواده  -2تقوه بنیه عسمی دانشآاوزی  -3دانشافااهی اعسمان که در اهن سره
حوزه فعالی هاهی با کمر آاوزووپرورو انجاد شده اسر و تفاهمناارههاهی در زاینره
ساخ فضاهای آاوزشی انعقد کردهاهم .یاصاحبه با هکی از اسئوالن آاوزو پرورو


آموزشهای غیررسمی

د کنا آموزش سمی و پایه ،توجه به آموزشهایی که دانشآماوزان و افاراد جامعاه ا د
مسیر زیست سالمتر و زندگی با کیفیتتر توانمند کند ،از اهمیت فزایندهای برخو دا است .ایان
آموزشها میتواند با عناوین مختلفی مانند مها تهای زندگی ،شاناخت و مقابلاه باا آسایبهای
اجتماعی ،اعتیاد و ...باشد .آموزشوپرو ش د کنا آموزش سمی ،باه آماوزش غیر سامی نیاز
میپردازد ،اما نیاز به توجه ویژه دا د تا بتوان جمعیت گستردهای ا توانمند کند.

«برخی از اسائل اجتماعی در شهر اابهار عبارتانرد از اعتیراد ،روابرط دخترران و پسرران،
فضای اجازی و ...آاوزووپرورو از سال  1376برا برنااره اهرارت زنردگی توانسرته بره
اسائل پرورشی بپردازد و در اهن زاینه از سمنها ،افراد اتخصص و ...نیا استفاده ایکند».
یاصاحبه با هکی از اسئوالن آاوزو پرورو
«برخی جاها ،آاوزو بهصورت انجاد فعالی هاهی برای ت ییر زندگی اسر  .ارثالً سراختن
دستشوهی ،آاوزو الگوهی اسر بررای ت ییرر در سربر زنردگی ارردد ،در اهرن زاینرهها
تالوهاهی صورت گرفته ااا برا ت ییرر افرراد ،رونردها ق عشرده و اسرتمر نبروده اسر ».
یاصاحبه با هکی از اسئوالن اداره غذا و سالا
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مشکالت و مسائل آموزشی

مرو آما و سرانهها ،بیانگر مساائل ،مشاککت و کمبودهاای حاوزه آماوزش د شهرساتان
چابها است .این وضعیت د شهرستان مجاو کنا

نیز تفاوت چندانی با چابها ندا د.

«در بیشتر ادارس اا ،اعسمها در کالس  50نفر را دارند و بهاندازه دو ها سه نفر اعسرم کرار
ایکنند ،ااا تفاوت بسیار اندکی از نظر حقالاحمه وجود دارد .به همرین خراطر در انراطق
احرود به دلیل اسائل و اشکالت و نبود اشوقهای اناسرب ،اانردگاری نیرروی انسرانی
ندارهم ».یاصاحبه با هکی از اسئوالن آاوزو پرورو
اما مسائل دیگری نیاز د ا تبااط باا کمبودهاا وجاود دا د کاه بیاانگر محرومیات مضااع
آموزش د شهرستان است .از مسائل مهم ،آب شرب مدا س است.

«ادارس اا اشکل آب دارنرد و برا سرقاهی ترأاین آب ایشروند ».یاصراحبه برا هکری از
اسئوالن آاوزو پرورو
فقر االی و فقر فرهنگی باعث بازتولید ارخه بیسوادی در ان قه شده اس  .اگر قرار باشد
بوای گاهنی کنیم و آن نیروی بوای سواد کافی نداشته باشند اهن اسئسه انجر به بازتولیرد
بیسوادی ایشود .یاصاحبه با هکی از اسئوالن کمیته ااداد
همچنین تأمین کمترین امکانات اولیه با توجه به وضعیت آب و هوایی اساتان و محرومیتهاا
با هزینههای باالیی همراه است.

«هاهنه اداره ادارس اا ،بیشتر از ایانگین کشور اس  .هاهنههای نگهداری و ارائه ااکانات
اا به دلیل نبود زهرساخ ها بیشتر اس  ».یاصاحبه با هکی از اسئوالن آاوزو پرورو


پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزش پایه

شاید اگر قرا باشد د کلیات مطالعه مسئولیت اجتمااعی ساازمان منطقاه آزاد چابهاا  ،تنهاا
یک موضوع مو د توجه قرا گیرد ،آن موضوع آموزش خواهد بود .آموزش با توجه به وضعیتی
که د شهرستان دا د و با توجه به اهمیت آن د تحول و توسعه آیناده ،توجاه ویاژهای میطلباد.
پیشنهادهای زیر ،مربوط به مصاحبههای میدانی با مسئوالن ،مدیران ،فعاالن اجتماعی و شهروندان
د این با ه است.

«تقوه ادارس شبانهروزی و جذب دانشآاوزان از روستاهاهی که تعداد دانشآاوز آن کم
اس و ااکان ادرسه و نیروی انسانی وجود ندارد .طرحهای روستا ارکای بسریار اناسرب
اس برای س وح پاهین تحصیسی بهتر اس و اردارس شربانهروزی بررای سر وح براالی
تحصیسی اناسب اس  .در ادارس شبانهروزی ،ااکان تحصیل دختران نیا با توجه به نگراه
فرهنگی ان قه ،بهتر و بیشتر امکن خواهد بود .خانوادهها ،وقتی با ادارس شبانهروزی که
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کااالً با پرسنل خانم اداره ایشود ،اواجهه ایشوند ،اجازه تحصریل بره فرزنردان خرود را
ایدهند» .یاصاحبه با هکی از اسئوالن آاوزو پرورو
«نیازهای اوردنظر آاوزووپرورو  -1ساخ ادارس در حوزه ابتداهی یجوانی جمعیر و
ادارس  6کالسره  -2در حروزه اتوسر ه ،تجهیراات آاوزشری هنرسرتانها ،آزااهشرگاه،
تجهیاات و -3 ...آاوزوهرای غیررسرمی ،اهارتهرای زنردگی و اهرارتهرای فرردی و
تخصصی ،اثل سروزندوزی ،گردشرگری و »...یاصراحبه برا هکری از اسرئوالن آاروزو
پرورو
د زمینه افزایش کیفیت آموزشی ،بهبود کاد آموزشی از اهمیت باالیی برخو دا است.

در بحث آاوزو ،کیفی آاوزشی بسیار اهم اس  .اا نیاز به افرااهش کیفیر آاروزو در
کنار کمی دارهم .باهد انگیاه دانشآاوزان و خانواده را افااهش داد و کارگاههراهی در اهرن
زاینه برگاار کرد .اهمی عسم را باهد نشران داد .باهرد در احرالت گردهماهیهراهی بررای
صحب با جااعه احسی برگاار کنیم .الگوهرای اوفرق را اعرفری و ترروهج کنریم .نگررو
خانوادهها را باهد ت ییر داد .اگر تضمین ش سی اهجراد شرود ،در راسرتای آاوزوهرای فنری
ایتوان فعالی های هدفمندی انجاد داد .دورههای کوتاهادت برای آاوزو فنی و حرفهای
ایتوان اهجاد کرد .یادهرعاال ،گرروه ارددنهراد نبری اکررد وضرعی آاروزو عرالی در
شهرستان


آموزش عالی در منطقه آزاد چابهار

آموزش عالی د شهرستان و شهر چابها  ،اگر وضعیت بدتری از آموزش پایه نداشاته باشاد،
وضعیت بهتری ندا د؛ شاید زیرساختهای عمرانی از نظر ظرفیت فضای آموزشی تا حدودی د
سطح شهرستان فراهمشده است؛ اما به دلیل نبود مد سان متخصا

و اسااتید دا ای ساابقه بااال،

کیفیت آموزش عالی د سطح مناسبی ا زیابی نمیشود .شاید فراهم کردن شرایط جذب اسااتید
مطرح ،استفاده از نیروهای دانشگاههای زاهادان و ککنشاهرهای دیگار ،اهحلای بارای افازایش
کیفیت آموزش عالی باشد.

«شهرستان  9واحد دانشگاهی دارد؛ ااا بیشترشان نیروی انسانی اتناسب در حد دانشگاه را
ندارند .شاهد تنها دانشگاه درهانوردی هس که نیروی انسانی اتناسب و اناسبی را با توجه
به رشتههای آاوزشی دارد .دانشگاه پیاد نور ،دانشگاه بینالمسسی ان قره آزاد ،دانشرگاه آزاد
اسالای ،دانشگاه سالا  ،دانشگاه عسمی و کاربردی ان قه آزاد ،اوسسه آاروزو و عرالی
غیرانتفاعی -بهار اندهشره و دانشرگاه عسمری و کراربردی وابسرته بره شرهرداری اابهرار،
دانشگاههای اوجود در س شهرستان هستند .اون بحث پذهرو بوای در سالهای اخیر
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ا رح بوده ،ااکان قبول شدن افراد در دانشگاههای احسری و دانشرگاه درهرانوردی بسریار
باالس  .با وضعی دانشآاوزان ضعیف ،دانشگاههای اابهار هم ضعیف اس « ».دانشرگاه
درهانوردی حدود  2000نفر دانشجو و  110نفر استاد اس که هه تعدادی بورسیه هسرتند و
حدود  60تا  70نفر در حال حاضر تدرهو ایکنند .دانشگاه آزاد ،جمعی دانشجوهی باالهی
دارد ،ااا اعضای هیئ عسمی ضعیف هم از نظر کمی و کیفی دارد» .یاصاحبه با هکری از
اسئوالن دانشگاه درهانوردی اابهار
عالوه بر اهن که وضعی آاوزو عالی به لحاظ کیفی  ،پاهین اسر دانشرگاههاهی ااننرد
دانشگاه عسمی و کاربردی هم باعث ادرکگراهی و عدد اهارت برای اشت ال شرده اسر .
یاصاحبه با هکی از اسئوالن کمیته ااداد
نکته دیگر د آموزش عالی ،کاهش جمعیت د سن دانشگاه بوده که این مسائله باه کااهش
متقاضی و ود به دانشگاه د برخی از شتهها منجر شده است .د برخی از شهرستانها ،باا توجاه
به کاهش متقاضی ،برخی از شته و گروههای آموزشی ،حذف و د برخی موا د کلیت دانشگاه
منحل شده است.

«با توجه به تقاضای پاهین و عرضه بیشتر در وضرعی اوجرود برخری رشرتههای تکمیرل
نمیشود .باوجوداهنکه حتی شهرهه هم نمیدهند ،برخی رشتهها در سالهای اخیر ،تکمیرل
نمیشود» یاصاحبه با هکی از اسئوالن دانشگاه درهانوردی اابهار
از طرف دیگر ،نگاه ا زشی جامعه به علم و تحصیکت دانشاگاهی تغییار کارده اسات .افاراد
بیشتر به مد

تحصیلی نیاز دا ند تا علم دانشگاهی .جایگاه علم و استفاده از آن د جامعه افول

پیدا کرده و افراد انگیزه الزم برای تکش د دانشگاه و یادگرفتن علم و فن ا ندا ند.

«کیفی آاوزو بسیار نااناسب اس  ،افراد بهقصد آاوزو وارد دانشگاه نمیشوند ،بیشرتر
به ادرک نیاز دارند .دانشگاهها ،بیشتر به اوسسره صردور اردرک تبدهلشردهاند و از نظرر
کیفی بسیار ضعیف هستند» .یاصاحبه با هکی از اسئوالن دانشگاه درهانوردی اابهار
منطقه آزاد چابها د اواخر دهه  ،1370اقداماتی برای احاداث دانشاگاه بینالمللای و بعادها
دانشگاه علمی و کا بردی انجام داد؛ سپس وا د همکا ی آموزش با برخی از دانشگاههای خا ج
از کشااو شااد و د برخاای از شااتههای مهندساای اقاادام بااه جااذب دانشااجو کاارد؛ امااا بااا تغییاار
سیاستهای مدیریت مناطق آزاد و با تغییار دولات اصاکحات ،نگااه ا زشای باه محاو آماوزش
مناطق آزاد دچا تغییرات اساسی شاد و باهمرو دانشاگاه بینالمللای تضاعی

شاد .د وضاعیت

موجود ،تکشهایی برای اهاندازی دوبا ه با همکا ی دانشگاه علم و صنعت د جریان است.
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آموزش عالی د استای آموزش پایه و مسائل مرتبط با آن قرا میگیارد .هار چاه وضاعیت
آموزش پایه ازنظر کمیت و کیفیت باالتر باشد ،سبب پدیدا ی آموزش عالی باکیفیات و کاا اتر
میشود .برعکس این مسئله نیز صادق اسات .مشاککت آماوزش پایاه باه آماوزش عاالی منتقال
میشود .آماوزش عاالی د اساتان سیساتان و بلوچساتان و باهویژه شهرساتانهای مو دبر سای از
کمبود امکانات تخصصی ،فضاهای آموزشی ،اساتید حرفهای ،نبود شتههای دانشگاهی مختلا
و ...ن ا میباارد .از میااان شهرسااتانهای  5گانااه ،مهمتاارین شااهر دانشااگاهی چابهااا اساات و
شهرستانهای نیک شهر و سرباز ظرفیت بسیا محدودی د عرصاه دانشاگاهی دا ناد .شهرساتان
چابها با توجه به دادههای میدانی و آما ی از نظر امکانات آموزشی و اساتید حرفهای از وضعیت
مناسبی برخو دا نیست .دانشگاه د یانو دی چابها بهعنوان مهمتارین دانشاگاه شهرساتان ،های
استادی (ازنظر تبه علمی) د هیئتعلمی دانشگاه ندا د .حدود  7د صد از اسااتید ،دانشایا 34 ،
د صد استادیا و  60د صد مربی هستند .د صو تی که د سطح کشو  6 ،د صاد اساتاد تماام،
 13د صد دانشیا  49 ،د صد استادیا و تنها  30د صد مربی هستند.
نمودار شماره  :8ترکیب درصدی آموزشگران دانشگاهی به تفکیک محدودههای موردبررسی

دانشگاههای دیگر شهرستان مانند دانشگاه د یانو دی ،فعالیتهای مشترکی با دانشگاه منطقه
آزاد دا ند.

«با ان قه آزاد تفاهم نااهای رسمی ندارهم ،ااا از نظر نیروی انسانی ،خیسی از اساتید اا در
ساعات غیراویف در دانشگاه بینالمسسی و عسمی و کاربردی تدرهو ایکنند .با ان قه آزاد
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تعااالت زهادی نداشتیم ،تنها تعدادی دورههای استارت آپ برگاار کردهاهم .در برخی اوارد
از کمرهای االی درهاف کردهاهم؛ ااا با توجره بره پتانسریلهاهی کره هسر  ،ایتروان
همکاری بیشتری کرد»یاصاحبه با هکی از اسئوالن دانشگاه درهانوردی اابهار
«سازاان ایتواند از نظر ااکانات آزااهشگاهی ،تجهیاات آاوزشی و ...فضاهای دانشگاهی
کمرهاهی انجاد دهد .در اهن زاینهها الزد اس که به تجهیا ااکانات و در ارحسره بعرد،
فضاهای دانشگاهی توجه بیشتری شود .از جمسه اهن پیشرنهادات عبارتانرد از -1 :توسرعه
فضاهای آاوزشی یبا توجه به نیازهای پتروشیمی و فوالد ایتوان رشتههای جدهد تأسیو
کرررد  -2تجمیررع ااکانررات آزااهشررگاهی برررای تربی ر دانشررجو  -3دعرروت از اسرراتید
دانشگاههای اادر برای تدرهو دورههای کوتاهادت ،کارگاههرا و»...یاصراحبه برا هکری از
اسئوالن دانشگاه درهانوردی اابهار


آموزش فنی و حرفهای

آموزش فنی و حرفهای از مسائل مهم دیگر د منطقه باه شاما مای ود .منطقاه باا توجاه باه
ظرفیت توسعه و برنامههای توساعهای از جملاه توساعه منطقاه آزاد ،توساعه بنااد خلای  ،توساعه
پتروشیمی و صنایع فاوالد ،نیازمناد نیروهاای انساانی آموزشدیاده بارای اشاتغال د فرصاتهای
موجود و آینده است .توسعه هر یاک از ماوا د یادشاده ،نیازمناد نیاروی انساانی آموزشدیاده و
دا ای مهااا ت فناای و حرفااهای باارای انجااام فعالیتهااای مهندساای ،ساااخت و نگهاادا ی اساات.
د صو تی که زیرساختها و فرصتهای آموزش مها تهای فنی د سطح شهرستان محادود و
بدون نیروی متخص

آموزشدهنده است که هر نهاد توسعهای باید برای استفاده از نیروی کاا

بومی ،برنامه یزی داشته و سرمایهگذا ی الزم ا انجام دهد .د بح

آماوزش باه دلیال اهمیات

آمااوزش فناای و حرفااهای د منطقااه و وجااود پتانسایلهای اشااتغال د زمینااه پتروشاایمی ،فااوالد،
کشتیرانی ،گردشگری و ...اشا های به وضعیت مراکز فنی و حرفاهای مایشاود .د ساطح حاوزه
نفوذ ،تنها  7مرکز آموزش فنی ( 4ویژه مردان و  3ویژه زنان) وجود دا د .د سطح اساتان نیاز 19
مرکز است.
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جدول شماره  :9وضعیت مربیان و مراکز ثابت فنی و حرفهای در محدودههای موردبررسی

مربیان

محدوده

مراکز ثابت

جمع

مرد

زن

جمع

ویژه مردان

ویژه زنان

کل کشور

4224

2837

1387

586

209

116

سیستان و بلوچستان

127

63

64

24

10

9

کل حوزه نفوذ

30

14

16

7

4

3

شهرستان چابهار

12

6

6

2

1

1

شهرستان کنارک

7

2

5

2

1

1

شهرستان سرباز

4

3

1

1

1

0

شهرستان قصرقند

0

0

0

0

0

0

شهرستان نیک شهر

7

3

4

2

1

1

د شتههای مربوط به مراکز فنی و حرفهای جدول زیر نشاندهنده وضاعیت حرفاه آماوزان
است .د شته صنعت ،بیشتر مردان مشغول به آموزش هستند د صو تی که د شاته خادمات،
میزان زنان بیشتر است .د حوزه کشاو زی ،زنان و مردان تقریبا نسبت مساوی دا ناد؛ هرچناد د
حوزه نفوذ به دلیل محدودیت مراکز فنی و حرفهای ،میزان مردان فزونی دا د .د شته فرهنگ و
هنر شرایط معکوس بوده و بهجز سطح کشو که  10د صدی از هنرجویان مرد هستند ،د سطح
شهرستانها هی مرکز فرهنگی و هنری برای مردان وجود ندا د و هی حرفهآموزی نیز نیست.
جدول شماره  :10پراکندگی حرفه آموزان به تفکیک جنسیت و رشته تحصیلی

جمع
مرد و زن

صنعت

زن

مرد

زن

43772

7187

78904

سیستان و بلوچستان

25009

8193

543

3029

9016

606

737

36

2849

کل حوزه نفوذ

4868

1458

12

960

1634

280

69

0

455

شهرستان چابهار

1689

734

12

151

543

57

0

0

192

شهرستان کنارک

968

107

0

118

405

211

69

0

58

شهرستان سرباز

730

385

0

183

114

12

0

0

36

شهرستان قصرقند

0

0

0

0

0

0

0

0

0

شهرستان نیک شهر

1481

232

0

508

572

0

0

0

169

کل کشور

مرد

خدمات
زن

مرد

کشاورزی
زن

مرد

فرهنگ و هنر

54425 144180 110231 39420 345751 823870
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 .پتروشیمی و صناهع فوالد که ایخواهد در اهن ان قه توسعه پیدا کنرد و نیرروی انسرانی
استخداد کند ،آها نباهد از همین االن شروع به ساختن زهرساخ های آاوزشی و دهگر اوارد
کند؟ آها نباهد پاسخگوی نیازهای اوردنیاز خود باشد؟ یاصاحبه با هکی از اسئوالن آاوزو
پرورو
فنی و حرفهای آاوزوها را تا حدودی پوشش ایدهند ااا بسیار آاوزوها ابتداهی هستند
و وقتی به بحث کاربرد آنها ایرسیم به درد نمیخورند و ااکانات و بودجه فنی و حرفهای
زهاد نیس  .نیازسنجی صناهع صورت نمیگیرد و صناهع و کارگاهها اعالد نمیکنند که اره
نیروهاهی را ایخواهند که اا اند سال زودتر نیروهای الزد را تربی کنریم .یاصراحبه برا
هکی از اسئوالن اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
جدول شماره  :11مسئله شناسی آموزش در جامعه محلی و سیاستهای پیشنهادی
مسئله شناسی آموزش در جامعه محلی
-

کمبود فضای آموزشی ( 1/9مترمربع د برابر 5/4

سیاستهای پیشنهادی
-

مترمربع میانگین کشو ) و نسبت معلم به دانشآموز  1به
-

افزایش سرانههای فضای آموزشی و استخدام نیروی
انسانی

 18د مقابل  1به  13دانشآموز

-

افزایش کیفیت آموزش نیروی انسانی (معلمین)

فرصتهای اشتغال نیروی کا د پروژههای توسعهای

-

تقویت فرصتهای آموزش فنی و حرفهای کوتاهمدت

پتروشیمی ،صنایع فوالد و بناد
-

وجود آسیبهای اجتماعی ،فقر ،اعتیاد ،ناآگاهی و...

-

پایین بودن کیفیت آموزش پایه و آموزش عالی د
سطح شهرستان

و دو ههای حرفهای
-

تأکید بر آموزش غیر سمی ،مها تهای زندگی و ...با
همکا ی انجمنهای داوطلب

-

عقد تفاهمنامه و تأمین نیروی انسانی (معلم ،دبیر ،استاد
دانشگاه) برای بهبود وضعیت آموزش پایه و عالی
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وضعیت فقر در منطقه و فعالیتهای کمیته امداد
به علت خشکسالیهای طوالنی د منطقه ،نبود زیرساختهای صنعتی ،گردش ماالی پاایین
ساکنین ،مها ت پایین شغلی و بیتوجهی مسئولین باع

تشدید فقر د منطقه شاده اسات .تعاداد

خانوا های تحت پوشش کمیته امداد  2060نفر است که بخاش بیشاتری از جمعیات ا باه علات
مسائل فرهنگی و مقید بودن آنها د برنمیگیرد 1169 .واحد کمیتاه اماداد ،حادود یاک و نایم
میلیون خانوا و نزدیک به یکمیلیون زن سرپرسات خاانوا و ...د ساطح کشاو خدمت ساانی
میکند .د سطح استان نسبت خانوا های مو دحمایت بیشاتر از کال کشاو اسات .باا توجاه باه
جدول مربوطه؛ به ازای  10هزا خانوا ؛ د ساطح کشاو  198خاانوا  118 ،سرپرسات زن375 ،
هزا نفر نیازمند 204 ،سالمند  35ایتام نیازمند حمایت ا تحت پوشاش خاود قارا داده اسات .د
سطح استان نسبتها تقریبا دو برابر کل کشو است.
جدول شماره  :12واحدهای خدمترسانی ،مددجویان موردحمایت کمیته امداد امام خمینی

خانوار یا
واحدهای خانوار مورد
سرپرست زن
حمایت
امداد

محدوده

افراد مورد
حمایت

سالمندان
مورد

مورد حمایت

ایتام مورد
حمایت

حامیان
ایتام

حمایت

1169

1581609

939172

2998331

1630751

282065

848978

سیستان و بلوچستان

78

98502

52838

226057

81779

35748

21696

کل حوزه نفوذ

18

30807

15774

69259

31399

11680

5176

شهرستان چابهار

4

6263

3609

14027

3631

3145

1337

شهرستان کنارک

3

2778

1691

5854

3597

1289

580

شهرستان سرباز

4

8152

4081

18810

11798

3094

1483

شهرستان قصرقند

1

3063

1487

6955

4169

919

234

شهرستان نیک شهر

6

10551

4906

23613

8204

3233

1542

کل کشور

سرانههای مربوط به حمایت د سطح شهرستانهای حوزه نفوذ باالتر از سطح اساتان اسات و
به ازای  10هزا خانوا  400 ،خانوا  205 ،زن سرپرست خانوا  899 ،نفر افاراد نیازمناد حمایات،
 407سالمند و  152ایتام مو د حمایت زیرپوشش کمیته امداد بودهاند .ایان مسائله باهطو تصاویر
مشخصی از وضعیت اجتماعی و آسیبپذیر اساتان و شهرساتانهای مو دبر سای اسات .پیشانهاد
میشود؛ د ا تباط با این بخش فعالیتهای مشخصی برنامه یزی شود.
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جدول شماره  :13سرانه مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (به ازای ده هزار نفر)
خانوار
مورد

خانوار یا سرپرست

افراد مورد

سالمندان

زن مورد حمایت

حمایت

مورد

حمایت

ایتام مورد

حامیان

حمایت

ایتام

حمایت

سیستان و بلوچستان

198
355
400

118
190
205

375
815
899

204
295
407

35
129
152

106
78
67

شهرستان چابهار

221

127

495

128

111

47

شهرستان کنارک

283
438
502
744

172
219
243
346

596
1010
1139
1664

366
634
683
578

131
166
150
228

59
80
38
109

کل کشور
کل حوزه نفوذ

شهرستان سرباز
شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر

بهطور دقیق  2060خانوار و  4712نفر تح پوشش کمیته ااداد هستند .یاصاحبه با هکری
از اسئوالن کمیته ااداد
نیم درصد عوارض ورود و خروج کراال کره طبرق قرانون برنااره ششرم بره کمیتره اارداد
تعسقگرفته اس ی 160ایسیون تواان به بحث اشت ال افراد تح پوشش اختصا دادهاهم
که بر اجرای آن نیا نظارت ایکنیم و کسی که برای خودو ش ل اهجراد ایکنرد تحر
پوشش بیمه تأاین اجتماعی ایشود که کمیته ااداد پرداخ ایکند .هاهنه اهجاد ش ل در
اهن ان قه  20ایسیون تواان اس که با بودجره نریم درصرد پارسرال حردود  8هرا  9نفرر
اشت الزاهی شده اس که رقم بسیار پاهینی اس  78 .اورد خوداشت الی پارسال داشتیم که
هر ایسیارد و پانصد ایسیون تواان بودجه اختصا دادهم که هاهنه باالهی بررای آن باهرد
صرف شود .یاصاحبه با هکی از اسئوالن کمیته ااداد
هر اربیای دارهم که بهصورت راهگران اهارتهرای صناهعدسرتی را بررای افرراد تحر
پوشش کمیته ااداد آاوزو ایدهد که سالیانه  250نفر در آنجا آاوزو ایبینند .هکری از
پتانسیلهاهی که در اهن ان قه وجود دارد و ایتواند در بحث اشرت الزاهی و کراهش فقرر
اؤتر باشد شیالت اس  .یاصاحبه با هکی از اسئوالن کمیته ااداد
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سالمت ،بهداشت و درمان در شهرستان چابهار
سکمت و امنیت دو نعمت ا زشمند هستند که د نبود آنها میتوان اهمیت و ضرو تشاان ا
د

کرد .تأمین سکمت جسمی و وانای و بهداشات عماومی و فاردی د جامعاه اهای بارای

پیشگیری از بیما ی و اختکل د جامعه است که باع

کاهش هزینههای د مان میشود؛ باهویژه

زمانی که امکانات جامعه اجازه انجام هرگونه د مانی ا نمیدهد .جامعه ماو د مطالعاه چابهاا و
حوزه فراگیر آن ،به دلیل کمبود امکانات د حوزه بهداشت و د مان ،نیازمند توجه ویژه د ایان
حوزه است .د ادامه به بر سی وضاعیت ساکمت ،بهداشات و د ماان باا اساتناد باه مصااحبههای
میدانی و مشاهدات پرداخته میشود.


مسائل حوزه درمان و بیماریهای خاص منطقه

از بیما یهای مهم و مسائل مربوط باه حاوزه د ماان د حاوزه فراگیار ،میتاوان از ماال یاا،
بیما یهای انگلی ،بیما یهای پوستی ،تاالسمی ،هموفیلی ،سل ،فل اطفال و ...نام برد .د حوزه
سکمت نیز میتوان به وضعیت سکمت عمومی و فردی ،آلودگیهای محیطای ،اعتیااد و...اشاا ه
کرد که نیازمند توجه ویژه است.

هر سری بیماریهرا از کشرورهای همسراهه و اررزی ایآهرد .ااالرهرا ،بیمراری انگسری،
بیماریهای پوستی و ...که اا در بیشتر اوارد اوفق به کنترلشدهاهم .در حال حاضرر پشره
آی دس هس که خودو عاال بسیاری بیماری اثل تب دانگی ،ایکسگونیا .بیماری سرل
از اسائل دهگر هس و حتی فسج اطفال هنوز در برخی از نقرا شهرسرتان وجرود دارد .در
بحث بیماران هموفیسی و تاالسمی ،اسئسه فرهنگسازی الزد دارد ،هر اند تالوهاهی در
سالهای اخیر انجاد شده اس  ،ااا نیاز به آاوزو دارد .زاان بر اس اارا آاروزو نتیجره
ایدهد .بیشترهن بیماری خونی در ان قه تاالسمی و هموفیسی اس  .دلیرل اهرن اارر هرم
ازدواجهای فاایسی و نبود ااکانات پاشکی برای آزااهشهای ینتیکی قبل از ازدواج و دوره
بارداری اس  .اا حتی اهن اجازه را از اولوی اابهار گرفتیم که جنین دارای نقص را بتروان
سقط کرد ااا روستائیان حرف اا رو قبول ندارند .آزااهشهای ینتیکی به دلیل نبود ااکانات
و باال بودن هاهنه آن قابلدسترس برای همه نیس  .یاصاحبه با هکی از اسئوالن اوسسه
راه سالا
درباره بحث بهداش عموای در اناطق حاشیه شهر و در داخل شهر هم احسههای قدهمی
با اشکل آب روان ،فاضالب و زبالهها اواجه هستیم که باعث افااهش پشهها و به تبرع آن
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افااهش بیماری ااالرها ایشود .حاال بماند کره در نادهکری ان قره کمرب دفرع فاضرالب
بهصورت غیراصولی هم دارهم .یاصاحبه با هکی از اسئوالن اوسسه راه سالا
شهرستان اابهار در اقاهسه با کل استان و کل کشور بیشرترهن ایراان ابرتال بره  HIVرا
داراس که دلیل آن هم نادهکی به پاکستان و رف وآاد بره آنجرا و همچنرین اشرت ال در
کشورهای عربی اس ؛ ااا در اهن شهرستان ااکانات آزاراهش بررای تشرخیص آن وجرود
ندارد و باهد به زاهدان بروند که تشخیص زودهنگاد آن باعث آلوده شدن خرانواده آن فررد
هم ایشود .بیشترهن دلیل آنهم روابط جنسی و نیا اعتیراد اسر  .یاصراحبه برا هکری از
اسئوالن کمیته ااداد
مسئله دیگر باا توجاه باه وضاعیت منطقاه و و ود کاالهاایی د بخاش تغذیاه و خاو اکی از
کشو های مختل

توسط گمر

چابها  ،اماو مرباوط باه تأییاد ساکمت و بهداشات کاالهاای

وا داتی است .د این حوزه ،مدیریت غذا ،دا و و سکمت مسئولیت سنگینی بر عهده دا د.

درباره کاالی قاااق در حوزه سالا و اواد غذاهی ،بسیار سختگیرانه عمل ایکنیم و بره
طور اشخص اوارد تخسرف را دنبرال اریکنیم .آخررهن قضریه کره در اهرن زاینره بروده،
روغنهای زهتون بود که پیگیریهای اا نشان ایدهد که از انبارهای سازاان نبوده و اهن
کاال از طرهق دهگر وارد شهر ها حتی ان قه آزاد شده اس  .پیگیریها شخصی خودد هرم
با اهنکه نااهنگاریهای اتعددی انجاد دادهاد به نتیجه نرسید اون قاضری افرراد اتخسرف
اعرفی شده را تبرئه کرده اس  .سال گذشته اا  200ایسیون ترن ،ارواد غرذاهی را اعردود
کردهم ،اند ادهرگمرک را ت ییر دادهرم و اجرازه ورود ارواد غرذاهی اسرئسه دار را نردادهم.
یاصاحبه با هکی از اسئوالن اداره غذا و سالا
وضعیت بهداشت و درمان به زبان آمار
بیش از  950بیما ستان د سطح کشو وجود دا د که تنها  22مو د از آنها د سطح اساتان
سیستان و بلوچستان قرا دا ند .سرانه تخت بیما ستان برای هر هزا نفر ،دو تخت اسات کاه ایان
میزان د سطح استان یکتخت و د حوزه نفوذ مو دبر سای 0/3 ،تخات اسات؛ باهعبا تدیگر
اگر د سطح کشو برای  500نفر یکتخت بیما ستان وجود داشته باشد ،د ساطح حاوزه نفاوذ
برای  3500نفر یکتخت وجاود دا د .د حاوزه نفاوذ  3بیما ساتان وجاود دا د کاه جمعاا 227
تخت دا د .د شهرستان کنا

و قصرقند هی بیما ستانی وجود نداشاته و بارای فاع نیازهاای

بیما ستانی از شهرستان چابها استفاده میشود .بهعبا تدیگر ،برای حادود  300هازا نفار ،تنهاا
یک بیما ستان با  138تخت فعال موجود اسات .ایان میازان باه های عناوان پاساخگوی نیازهاای

| 48گزا ش وضعیت اجتماعی حوزه نفوذ منطقه آزاد چابها از د یچه آما و دادههای میدانی
د مانی و بستری نبوده و بیما ستان چابها د طول سال ،هی تخت خالی نداشته و د اهروهاای
آن پر از مراجعان او ژانسی است .با توجه به وضعیت موجود از مهمترین نیازهای بخاش د ماان،
احداث بیما ستان تخصصی با ظرفیت  600تخت است که وضعیت سرانهها به میاانگین کشاو ی
نزدیک شود.
جدول شماره  :14تعداد بیمارستانهای فعال کشور و تختهای ثابت موجود 1395
دانشگاه علوم پزشکی

جمع کل

تأمین اجتماعی و سایر

خیریه و خصوصی

نهادها

سرانه
تخت

1

بیمارستان

تخت

بیمارستان

تخت

بیمارستان

تخت

بیمارستان

تخت

کل کشور

954

157303

594

107403

169

25986

191

23914

1/97

سیستان و بلوچستان

22

2871

17

2418

2

311

1

50

1/03

کل حوزه نفوذ

3

227

3

227

0

0

0

0

0/29

شهرستان چابهار

1

138

1

138

0

0

0

0

0/49

شهرستان کنارک

0

0

0

0

0

0

0

0

0/00

شهرستان سرباز

1

32

1

32

محدوده

0/17

شهرستان قصرقند

0

0

0

0

0

0

0

0

0/00

شهرستان نیک شهر

1

57

1

57

0

0

0

0

0/40

نمودار شماره  :9سرانه تخت به تفکیک حوزههای موردبررسی

 :1سرانه تخت فعال به ازای هر هزا نفر است.
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حوزه بهداشت و د مان از دیگر حوزههایی است که به زبان آما  ،بیانگر وضعیت نابسامان و
تعجببرانگیز از نظر کمبودهاست .جمعیت  280هزا نفری چابها که با جمعیت کنا

و قصار

قند ،حدود  500هزا نفر اسات کاه تنهاا بیما ساتان  150تختاه خاوابی چابهاا بایاد پاساخگوی
نیازهای د مانی آن باشد.

شاخصهای بهداشتی و سالا در س شهر ،بسیار پاهین و نیازانرد توجره وهرژه اسر .
یاصاحبه با هکی از اسئوالن اداره غذا و سالا
از نظر سرانه ،هر هاار نفر باهد هرتخ بیمارستانی داشته باشند ،اابهرار  250هاارنفرری،
دارای بیمارستان  150هاارنفری هس که  50تخته ااکان سروهودهی دارد .کنارک هم
بیمارستان ندارد .اهن اسئسه ،بسیار اورد اهمی اس  .یاصاحبه برا هکری از اسرئوالن اداره
غذا و سالا
د ادامه به بر سی سرانه مراکز تشخیصی مانناد آزمایشاگاههای طبای ،مرسساات تشخیصای
هستهای ،مراکز توانبخشی ،پایگاههای او ژانس پیش بیما ستانی و دا وخانه پرداخته میشود.
د بین این موا د ،تعداد دا وخانه و سرانه آن بیش از موا د دیگر است .سارانه دا وخاناه د
سطح کل کشو  13/6دا وخانه به ازای هر  100هزا نفر است .این میزان د سطح استان  6و د
سطح حوزه نفوذ  3/7است .سرانه آزمایشگاه تشخیصی طبی د سطح حوزه نفوذ کمتر از نصا
کل کشو بوده و  2/8د مقابل  8/3مرکز است .سرانه مراکز توانبخشای نیاز تقریباا یکچهاا م
سطح کشو و بوده  1/95د مقابل  9/32و همچنین سرانه مرسسات تشخیصی ،د ماانی هساتهای
 1/4د مقابل  4مرکز است .د سارانه پایگاههاای او ژانسای پایش بیما ساتانی سارانهها بااالتر از
میانگین کل کشو است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با توجه باه سارانهها ،توجاه باه مراکاز
آزمایشگاهی تشخیصی طبی ،مراکز توانبخشی و مرسسات تشخیصی د مان هساتهای از اولویات
باالیی برخو دا است.

| 50گزا ش وضعیت اجتماعی حوزه نفوذ منطقه آزاد چابها از د یچه آما و دادههای میدانی
جدول شماره  :15سرانه مراکز تشخیصی ،اورژانسی ،توانبخشی ،محدودههای موردبررسی
آزمایشگاه تشخیص طبی

شهرستان سرباز

9

4

1

0

9

4/83

2/15

0/54

0/00

4/83

شهرستان قصرقند

2

2

1

0

0

3/27

3/27

1/64

0/00

0/00

شهرستان نیک شهر

6

5

1

4

8

4/23

3/52

0/70

2/82

5/64

داروخانه

شهرستان کنارک

3

5

0

1

6

3/05

5/09

0/00

1/02

6/11

درمانی هستهای

مؤسسات تشخیصی،

8

13

4

10

9

2/82

4/59

1/41

3/53

3/18

بیمارستانی

شهرستان چابهار

سیستان و بلوچستان

طبی

کل حوزه نفوذ

28

29

7

15

32

3/63

3/76

0/91

1/95

4/15

کل کشور

سرانه داروخانه

116

168

42

154

97

4/18

6/05

1/51

5/55

3/50

10937 6625

درمانی هستهای

3246

7449

2270

8/29

13/68

4/06

9/32

2/84

نمودار شماره  :10سرانه مراکز تشخیصی ،اورژانسی ،توانبخشی محدودههای موردبررسی

سرانه فضای بهداش و دراان اابهار بسیار پاهین اس  .اابهار را نباهد احدود به شهر دهد
بسکه اهن شهر عالوه بر شهرستان گاه از روستاهای دهگر شهرسرتانها هرم اراجعهکننرده
دارد که جمعیتی بالغ بر  400و  500هاار نفر ایشود .ساخ و سازهای بهداش و دراان
هم با کمبود بودجه اواجهاند و دوره ساخ آنها طوالنی شده اس  .یاصاحبه برا هکری از
اسئوالن اوسسه راه سالا

پیش بیمارستانی

مرکز توانبخشی

پایگاههای اورژانس پیش

سرانه آزمایشگاه تشخیص

سرانه مؤسسات تشخیصی،

سرانه مراکز توانبخشی

سرانه پایگاههای اورژانس

محدوده
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نیروی متخصص در حوزه درمان
2

د جدول زیر ،وضعیت نیروی انسانی به سه گاروه پزشاک ،پیراپزشاک و گاروه کا کناان
تقسیم شده است .براساس سالنامه  ،1395د کل کشو حدود  47هزا پزشاک وجاود دا د کاه
 1365نفر د سطح استان سیستان و بلوچستان و  221نفار د محادوده حاوزه نفاوذ ا ائاه خادمت
میکنند که شهرستان چابها بیشترین تعداد د بین  5شهرستان مو دبر سی ا به خود اختصااص
داده که حدود  101پزشک است .با اینوجود براساس جدول زیار کاه سارانههای آن بارای 100
هزا نفر محاسبه شده است؛ سرانه پزشک د سطح کشو  59 ،نفار بارای هار  100هازا نفار ،د
سطح استان  49نفر و د سطح شهرستان چابها  39نفر است .محدوده حوزه نفوذ عدد پاایینتر از
 29برای هر  100هزا نفر ا نشان میدهد .مهمترین دلیل کمبود پزشک ،بومی نباودن پزشاکها
و عدم استقرا و اداماه طبابات بعاد از طای دو ان طارح پزشاکیشاان اسات .باه عباا تی ،بیشاتر
پزشکهای شهرستانهای مناطق محروم ،برای گذ اندن طرح پزشکی بهصو ت موقت د منطقه
حضو دا ند که بعد از طی دو ه طرح بیشتر شهرستان ا تر
سرانه پزشک بهویژه نبودن پزشک متخص

میکنند .ایان مسائله باعا افات

د حوزههای مختل

د مانی میشود که د جدول

بعدی مو دبر سی قرا خواهد گرفت .سرانه پیراپزشک نیز د مقایسه با کل کشو و حتی اساتان
از عدد پایینی برخو دا بوده و شامل  182پیراپزشک د شهرستان چابهاا د مقابال  346اساتان
است.
جدول شماره  :16سرانه پزشک ،پیراپزشک و سایر کارکنان به تفکیک محدودههای موردبررسی
پزشک

پیراپزشک

سایرکارکنان

جمع
کل کشور

434511

46852

262845

124814

سیستان و بلوچستان

15912

1365

9591

4956

کل حوزه نفوذ

2582

221

1679

682

شهرستان چابهار

865

101

516

248

شهرستان کنارک

240

21

181

38

شهرستان سرباز

694

42

499

153

شهرستان قصرقند

206

11

91

104

شهرستان نیک شهر

577

46

392

139

 :2فرد غیرپزشکی است که د زمینه بهداشت و د مان فعالیت دا د.

| 52گزا ش وضعیت اجتماعی حوزه نفوذ منطقه آزاد چابها از د یچه آما و دادههای میدانی

هم از نظر کادر پاشکی و هم از نظر ااکانات و زهرساخ های بهداش و دراران ،ان قره
کمبود دارد .خدا نکنه همااان دوتا تصادف اتفاق بیفتد ،ااکانات به قدری پاهین اسر کره
نمیتوان همه افراد را نجات داد .برای نمونه هر اورد در عید بره خراطر کمبرود ااکانرات
فوت شد .زنان باردار روستاهی نیا به دلیل پاهین بودن ااکانات پاشکی حاضر نیستند برای
زاهمان به بیمارستان اابهار اراجعه کنند و ترجی ایدهند تا بهصورت سنتی در خانه و هرا
در پاکستان زاهمان کنند .یاصاحبه با هکی از اسئوالن اوسسه راه سالا
نمودار شماره  :11سرانه پزشک ،پیراپزشک و سایر کارکنان به تفکیک محدودههای موردبررسی

د کل استان و حوزه نفوذ مو د مطالعاه ،تنهاا سارانه پزشاک عماومی و تاا حادودی سارانه
پزشک متخص

به سرانه کشو نزدیک است و د ماو د بقیاه ماوا د ،دندانپزشاک ،دا وسااز،

علوم آزمایشگاهی ،دکترای تخصصای ،فاوق تخصا

 ،سارانهها بسایا پاایین و حتای د بیشاتر

شهرستانها سرانه صفراست .تنها د سطح شهرستان چابها  9دندانپزشک مشغول باه کا ناد کاه
یک دندانپزشک د کنا

 ،یک نفر د قصرقند  2نفر د نیاکشاهر باه ا ائاه خادمات اشاتغال

دا ند .د محدوده هی پزشک فوق تخصصی وجود ندا د و سرانه پزشاک متخصا
نفوذ  8نفر د برابر  22نفر د سطح کشو است.

د حاوزه
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جدول شماره  :17سرانه پزشک برحسب تخصصهای مختلف به تفکیک محدودههای موردبررسی
پزشک

دکتری علوم

دکترای

پزشک

فوق

آزمایشگاهی

تخصصی

متخصص

متخصص

دندانپزشک

داروساز

محدوده

جمع

4145

2016

374

4530

17452

2467

101

51

4

111

446

47

کل کشور

46852

15868

سیستان و بلوچستان

1365

602

4

0

0

63

0

کل حوزه نفوذ

221

141

13

0

0

42

0

0

0

0

0

شهرستان چابهار

101

48

9

2

شهرستان کنارک

21

20

1

0

0

7

0

شهرستان سرباز

42

34

0

1

0

0

0

14

0

شهرستان قصرقند

11

10

1

0

0

0

شهرستان نیک شهر

46

29

2

1

0

0

عمومی

نمودار شماره  :12سرانه پزشک برحسب تخصصهای مختلف به تفکیک محدودههای موردبررسی

پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان
باوجود مشککت متعدد و کمبود منابع انسانی و مالی ،انجام فعالیتهایی برای بهبود وضعیت
موجود ،سکمت ،بهداشت و د مان د سطح منطقه بیش از منابع مالی ،نیازمند عزم اسخ مادیران
و پیگیری برنامهها و فعالیتهای ابتکا ی با مشا کت خود افراد جامعاه ،گروههاای داوطلاب و...
د این حوزه است.

| 54گزا ش وضعیت اجتماعی حوزه نفوذ منطقه آزاد چابها از د یچه آما و دادههای میدانی

پیشنهادهای حوزه بهداش :
 -1اهجاد ارکا جااع سالا برای شهروندان و ساکنین در حوزه بهداشتی بهعنوان نمونه
 -2تقوه زهرساخ های بهداشتی روستای تیو و تالو برای اهجراد بهتررهن روسرتای
گردشگری و نمونه سالا
 -3شهرک سالا ایتواند در قسمتی از ان قه آزاد اجرا شود کره ایتروان گردشرگری
سالا را اهجاد کرد.
 -4تفکیر کارگاههای صنعتی با توجه به اهنکه تولیدات ،آنهرا تهدهردی بررای سرالا
اس .
اسئسه فاضالبهای صنعتی هکی از آسیبهای احیطزهستی ااس .
 -5توجرره برره خسرریج اابهررار و اسررتفاده از یرفی هررای آن بررا در نظررر گرررفتن اسررائل
زهس احی ی یاصاحبه با هکی از اسئوالن اداره غذا و سالا
 -6ان قه آزاد ایتواند برخی از دانشآاوزان را بورسیه کند و نیروی انسانی کادر درارانی
را تقوه کند .به شرطی که تعهد خدا از آنها بگیرند که بعد از فارغالتحصریسی در اهرن
ان قه خدا کنند کارسازتر خواهد بود .یاصاحبه با هکی از اسئوالن اوسسه راه سالا
ساخ بیمارستان  540تخته در حال برنااهرهای و انجاد عمسیات اقدااتی هس  .نیاز بره
اعتبارات هس که قرار شده از احل زاین بیمارستان قبسی تأاین اعتبار شود .یاصاحبه برا
هکی از اسئوالن اداره غذا و سالا
وهاه راهگان پاشر داخسی ،زنران و زاهمران ،عمروای ،دندانپاشرر ،اطفرال و ...بررای
ساکنین ان قه کمب و اناطق حاشیهنشین در نظر گرفته شود؛ اون اکثره ساکنین اهرن
اناطق بیمه ندارند و در بحث دراان با اشکالت االی اواجه هستند .یاصاحبه برا هکری از
اسئوالن اوسسه راه سالا
جدول شماره  :18مسئله شناسی محور سالمت ،بهداشت و درمان و سیاستهای پیشنهادی
سیاستهای پیشنهادی

مسئله شناسی محور سالمت ،بهداشت و درمان
-

کمبود سرانههای بهداشتی و د مانی

 -پیگیری بیما ستان  540تخته خوابی

-

وجااود بیما یهااای خاااص د منطقااه و نیاااز بااه تااأمین

 -تقویت زیرساختهای بهداشتی و د مانی برای تشخی

آزمایشگاههای تخصصی
-

نیاز به آگاهی و آماوزش د اساتای عایات بهداشات
عمومی و فردی

-

و

د مان بیما یهای خاص منطقه
 اجرای برنامههای آموزشی برای توانمندسازی جامعه-

سرمایهگذا ی د تأمین نیروهای متخص

حمایت مالی از دانشآموزان مساتعد بارای تحصایل د
شتههای پزشکی برای تأمین نیروی انسانی

-

جذب نیروی متخص

د حوزه د مان
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افزایش جمعیت ،مهاجرت و حاشیهنشینی
تحوالت جمعیتی د شهرستانهای مو دبر سی کاه د جادول زیار نشاان داده شاده اسات،
بیانگر این است که د برخای از شهرساتانها تفااوت چشامگیری باا تحاوالت کشاو ی و حتای
استانی وجود دا د .از با زترین تفاوتها میتوان به دو برابر شادن جمعیات شهرساتان چابهاا د
بازه زمانی  1375تا  1385اشا ه کرد که جمعیت شهرستان از حدود  100هزا نفر به بیش از 200
هزا نفر سیده است .این شد د بازه زمانی  5ساله بعدی نیز پیشرفت چشمگیری داشته اسات و
به حدود  264هزا نفر د سال  1390و ساپس باه  283هازا د آخارین سرشاما ی ساال 1395
سیده است .بهطو مشخ

 ،احداث و توسعه منطقه آزاد چابها ا میتوان مهمتارین دلیال ایان
نیز باع افزایش جمعیت شده است.

تغییرات دانست که د شهرستان مجاو آن ،کنا

جدول شماره  :19جمعیت شهرستانهای موردبررسی به تفکیک نقاط شهری و روستایی 1395

چابها

109184

216681

264051

283204

68147

4/16

کنا

45728

71063

82001

98212

23600

4/16

قصرقند

-

-

-

61076

15524

3/93

سرباز

100860

164695

164557

186165

45910

4/05

نیک شهر

148901

188713

212963

141894

37207

3/81

چابها

36888

77128

90245

112409

27216

4/13

کنا

14941

30716

38852

47261

10830

4/36

قصرقند

-

-

-

11605

2649

4/38

سرباز

0

17865

23392

28146

6332

4/45

نیک شهر

24892

43092

44959

28273

6786

4/17

چابها

72296

139553

173806

170795

40931

4/17

کنا

30787

40347

43149

50951

12770

3/99

-

-

-

49471

12875

3/84

سرباز

100860

146830

141165

158019

39578

3/99

نیک شهر

123956

145621

168004

113621

30421

3/73

کل حوزه نفوذ

404673

641152

723572

770551

190388

4/05

نسبت جمعیت حوزه نفوذ

0/24

جمعیت روستایی

جمعیت شهری

جمعیت کل

1375

1385

1390

1395

خانوار 95

بعد خانوار 95

قصرقند

نسبت بهکل جمعیت
استان

0/27

0/29

0/28

0/27

3/94

| 56گزا ش وضعیت اجتماعی حوزه نفوذ منطقه آزاد چابها از د یچه آما و دادههای میدانی
شهرستان کنا

نیز با افزایش جمعیت قابلتوجهی هماراه باوده و از  45هازا نفار د ساال

 1375به حدود  100هزا نفر د سال  1395سیده است .شهرستانهای دیگر (نیک شهر ،سارباز
و قصر قند) بهاندازه شهرستانهای چابها و کنا

با افزایش جمعیت زیادی وبه و نبودهاند .باا

توجه به حوزه نفوذ مطالعات که مجموع  5شهرستان ا شامل میشود .براسااس سرشاما ی ساال
 ،1395مجموع جمعیت د  5شهرستان  770هزا نفر بوده که با توجه به جمعیت حدود  2میلیاون
و  775هزا نفری ،عدد قابلتوجهی بوده و  27د صد از کل جمعیت استان ا تشکیل میدهد.
ویژگی خاص دیگر جمعیتی استان ،میزان شهرنشینی د اساتان و تحاوالت آن د مقایساه باا
کل کشو است .د سطح کشو  ،جمعیت شهرنشینی د طول  4دهه از  47د صد باه  74د صاد
سیده د صو تی که د استان سیستان و بلوچستان از  24د صد د سال  55به  48د صد سیده
است .این وضعیت نشان از وستایی بودن استان دا د که خود ایان مسائله د میازان برخاو دا ی
جمعیت از امکانات و خدمات شهری مر ر است .بیشتر وستاهای استان به امکانات اولیاه زیساتی
ازجمله آب آشامیدنی سالم ،امکانات آموزشی و بهداشتی دسترسی ندا ند و بایش از  50د صاد
جمعیت استان د جوامع وستایی زندگی میکنند.
نمودار شماره  :13مقایسه نسبت جمعیت شهری به روستایی استان سیستان و بلوچستان

با توجه به تحوالت شهرنشینی ،وضعیت استان د مقایساه باا کال کشاو  ،شابیه دیگار نقااط
کشو د سه دهه گذشته است که وضعیت موجود اساتان و میازان برخاو دا ی از امکاناات نیاز
نشان از عقبماندگی و عدم برخو دا ی استان سیستان و بلوچستان د مقایساه باا دیگار اساتانها
دا د.
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د کل محدوده مو دبر سی د سال  1395حدود  30د صاد از سااکنین د نقااط شاهری و
 70د صد د نقاط وستایی زندگی میکنند .بیشترین آما شهرنشینی د شهرساتان کناا

48

د صد و چابها  40د صد و کمترین میزان شهرنشینی د سرباز  15د صد است.
جدول شماره  :20نسبت شهرنشینی شهرستانهای مورد مطالعه
1375

1385

1390

1395

چابها

34%

36%

34%

40%

کنا

33%

43%

47%

48%

-

-

-

19%

11%

14%

15%

23%

21%

20%

کل حوزه نفوذ

19%

26%

27%

30%

نسبت جمعیت

قصرقند

شهری

سرباز

0%

نیک شهر

17%

همانطو که د نمودا های زیر مشاهده مایشاود ،حجام بااالیی از جمعیات شهرساتانهای
مو دبر سی دا ای جمعیت وستایی هستند .این وضعیت د وندهای مهاجرتی باید مدنظر قارا
گیرد کاه د صاو ت وجاود دافعاه د مباد نقااط وساتایی ،مانناد خشکساالی ،از باین فاتن
کشاو زی ،نبود اشاتغال جاایگزین و  ...ظرفیات بااالیی بارای مهاجرفرساتی وساتاها و افازایش
جمعیت نقاط شهری محدوده نفاوذ ماو د مطالعاه ایجااد میشاود باهعبا تدیگر ،هناوز پتانسایل
مهاجرت از نقاط وستایی به نقاط شهری مانند شهر چابها و کنا

وجود داشته و باا تغییارات

توسعهای د محدودههای شهری مانند توسعه صنایع پتروشیمی و فوالد د اطاراف شاهر چابهاا ،
میتواند به موج مهاجرتی دیگر د آینده نزدیک بیانجامد.
نمودار شماره  :14مقایسه نسبت جمعیت شهری به روستایی شهرستانهای مورد مطالعه
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تحلیل وند نرخ شد جمعیت شهری و وستایی حوزه نفوذ
نرخ شد بسیا باالتری د باازه زماانی

با توجه به بر سیها ،شهرستانهای چابها و کنا

سال  75به بعد ا تجربه کردهاند .د بازه زمانی سال  1375تا  1385شهرساتان چابهاا نارخ شاد
باالی  7داشته که نرخ شد جامعه شهری این شهرستان بیشتر از جامعاه وساتایی باوده اسات .د
دو ههای بعدی نیز از نرخ شد باالی  4د بازه زمانی  85تا  90و  1/4د بازه زمانی  90تاا 1395
برخو دا بوده است.
جدول شماره  :21نرخ رشد جمعیت در شهرستانهای موردبررسی
1375-85

1385-90

1390-95

چابها

7/09

4/03

1/41

کنا

4/51

2/90

3/67

سرباز

5/03

-0/02

2/50

نیک شهر

2/40

2/45

-0/96

کل حوزه نفوذ

4/71

2/45

1/27

نرخ رشد

چابها

7/65

3/19

4/49

جمعیت

کنا

7/47

4/81

4/00

سرباز

-

5/54

3/77

نیک شهر

5/64

0/85

-2/37

کل حوزه نفوذ

8/20

3/18

2/89

نرخ رشد

چابها

6/80

4/49

-0/35

جمعیت

کنا

2/74

1/35

3/38

سرباز

3/83

-0/78

2/28

نیک شهر

1/62

2/90

-0/59

کل حوزه نفوذ

3/72

2/18

0/63

نرخ رشد
جمعیت کل

شهری

روستایی

همچنین شهرستان کنا

نرخ شد جمعیت چشمگیری د باازه زماانی بعاد از ساال 1375

تجربه کرده است .نرخ شد جمعیت شهری این شهرستان د بازه زمانی  90تاا  95بااالی  4باوده
است که د خو توجه است.
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رشد جمعیت در شهرهای استان سیستان و بلوچستان
د حال حاضر 4 ،شهر زاهدان ،زابل ،ایرانشهر و چابها باالی  100هزا نفار جمعیات دا د و
سه شهر سراوان ،خاش و کنا

د تبههای بعدی هستند .بر سی جمعیات ساه شاهر همساطح

زابل ،ایرانشهر و چابها  ،نشان میدهد که د سال  ،1355زابال جمعیتای د حادود  30هازا نفار
داشته د سال  65به  75هزا می سد .بعد از این سال ،وند شد جمعیتی آن کناد شاده تاا ساال
 1385به حدود  135هزا می سد .از سال  ،1385شهر زابل ،شد جمعیتی چندانی نداشته است و
د دو سرشما ی بعد ،جمعیت آن اندکی نیز کاهش مییابد .شهر دیگر ،ایرانشهر است که وناد
شدی شبیه به زابل داشته است و د دهه اخیر شد اندکی (حدود  10هزا نفاری) داشاته اسات؛
اما شهر چابها  ،تحوالت متفاوتی دا د .جمعیت  6هزا نفری چابها د ساال  ،1355باه عادد 20
هزا د  1365می سد و یک دهه بعد به عدد  35هزا نفر ،اما باا احاداث منطقاه آزاد و جاذاب
شدن چابها برای زندگی و اشتغال ،د مدت یک دهه تا سال  ،1385جمعیت شهر به نزدیک 75
هزا نفر افزایش مییابد و د دهه بعد نیز شد چشمگیری داشاته و د ساال  1395باه عادد 106
هزا نفر می سد.
جدول شماره  :22جمعیت شهرهای استان سیستان و بلوچستان  1345تا 1395
شهر

45

55

65

70

75

85

90

95

زاهدان

39732

93740

281923

356389

419518

567449

560725

587730

زابل

1806

29404

75105

90019

100887

136956

137722

134950

ایرانشهر

5386

11386

40027

56447

76959

100642

97012

113750

چابهار

2828

5922

20544

29517

34618

73098

85633

106739

سراوان

5397

9097

22730

32969

41177

59610

59795

60014

خاش

4639

8236

20228

27420

38924

57811

54105

56584

کنارک

2506

5069

10076

10965

14941

30716

35630

43258

جالق

4589

6505

7979

9285

10221

13999

17546

18098

نیک شهر

2134

3179

4636

7227

9349

14483

15889

17732

| 60گزا ش وضعیت اجتماعی حوزه نفوذ منطقه آزاد چابها از د یچه آما و دادههای میدانی
نمودار شماره  :15افزایش جمعیت شهرستانهای پرجمعیت استان سیستان و بلوچستان از 1365-95

جدول شماره  :23رشد جمعیت شهرهای استان سیستان و بلوچستان در بازه زمانی  1345تا 1395
شهر

1345-55

1355-65

1365-70

1370-75

1375-85

1385-90

1390-95

زاهدان

8/96

11/64

4/80

3/32

3/07

-0/24

0/95

زابل

32/18

9/83

3/69

2/31

3/10

0/11

-0/41

ایرانشهر

7/77

13/40

7/12

6/40

2/72

-0/73

3/23

چابهار

7/67

13/25

7/52

3/24

7/76

3/22

4/50

سراوان

5/36

9/59

7/72

4/55

3/77

0/06

0/07

خاش

5/91

9/40

6/27

7/26

4/03

-1/32

0/90

کنارک

7/30

7/11

1/71

6/38

7/47

3/01

3/96

جالق

3/55

2/06

3/08

1/94

3/20

4/62

0/62

نیک شهر

4/07

3/84

9/29

5/28

4/47

1/87

2/22



بررسی وضعیت مهاجرتی شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان

همانطو که جدول زیر نشان میدهد ،کال مهااجران وا دشاده باه اساتان د باین ساالهای
 1390تا  1395حدود  83هزا نفر است که  53هزا نفر آن د ون استانی باوده و  30هازا نفار از
بیرون استان وا دشدهاند .با توجه به میزان مهاجرت ،شهر زاهدان ،بیشترین میزان مهاجر وا دشاده
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ا که  15هزا د ون استان و  12هزا بیرون استانی بوده به خود اختصاص داده اسات .پاس ازآن
شهرستان چابها با بیش از  10هزا مهاجر و ودی د تبه دوم قرا دا د .میازان مهااجرت د ون
استانی به شهرستان چابها حدود  8هزا نفر و میزان بروناستانی نزدیک  3هزا نفار باوده اسات.
شهرستان بعدی ،ایرانشهر با حدود  9هزا مهاجر ( 6هزا د ون و  3هزا برون اساتان) و د تباه
بعد کنا

با  8هزا ( 2هزا د ون و  6هزا برون استان) و د تبه بعدی زابل با  8هزا ( 5هزا

د ون و  3هزا برون استان) قرا گرفته است.
جدول شماره  :24میزان مهاجران واردشده به تفکیک درون استان و برون استان
کل مهاجرت

مهاجرت درون استانی

مهاجرت بروناستانی

کل استان

82783

52657

30126

زاهدان

26935

15231

11704

چابهار

10492

7793

2699

ایرانشهر

9460

6409

3051

کنارک

8122

1716

6406

زابل

8090

5007

3083

خاش

4415

3343

1072

سراوان

3903

3568

335

زهک

2306

1751

555

سرباز

1386

1259

127

نیک شهر

1161

1011

150

با توجه به شهرهای مو دبر سی ،چابها و کنا

دو نقطه مطلوب و جذاب برای مهااجران

د ون استان و حتی برون استان بهحساب میآید .ایان مسائله باا توجاه باه توساعه صانایع سانگین
(پتروشیمی و فوالد) باید مو دنظر قرا بگیرد .از مهمترین جاذباههای مهاجرپاذیر باودن چابهاا ،
دو نمااای یااافتن شااغل و فرصااتهای ایجاااد شااده بااا پروژههااای توسااعهای منطقااه آزاد ،بناااد ،
پتروشیمی و صنایع فوالد است .این مسئله د کنا دافعههای مبد از جمله خشکسالی ،از دسات
فتن کشاو زی ،کود اقتصادی و اشتغال و ...فهم وضعیت مهاجرپذیری چابها و حوزه فراگیار
ا سادهتر و قابلد

تر میکند .چابهاا دوماین شاهر مهاجرپاذیر (پاس از زاهادان) و کناا

چها مین شهر مهاجرپذیر است.
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نمودار شماره  :16مهاجران واردشده به شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان 90 -95



بررسی وضعیت مهاجرتی شهرستان چابهار

بر سی مهاجران وا دشده به شهرستان چابها د بازه زمانی  1365تا  1395نشان میدهد کاه
چابها د بازه زمانی  1375تا  1385نزدیک به بیش از  19هزا نفر ا به خود جذب کارده اسات
که  14هزا نفر آن د ون استان و  5هزا نفر آن خا ج از استان بوده است.
جدول شماره  :25وضعیت مهاجرت به شهرستان چابهار در بازه زمانی  1365تا 1395
سال

جمع

1390-95

9132

شهرستان محل

سایر شهرستان

شهرستانهای

خارج

سرشماری

های استان

سایر استانها

از کشور

شهر

آبادی

شهر

آبادی

شهر

آبادی

62

209

5644

605

2272

223

110

اظهارنشده

7

1385-90

5234

333

443

2065

126

1589

48

18

612

1375-85

19106

2817

2767

5827

2084

4772

433

176

230

1365-75

8489

1189

990

2659

542

2809

125

136

39

1390-95

100/0%

0/7%

2/3%

61/8%

6/6%

24/9%

2/4%

1/2%

0/1%

1385-90

100/0%

6/4%

8/5%

39/5%

2/4%

30/4%

0/9%

0/3%

11/7%

1375-85

100/0%

14/7%

14/5%

30/5%

10/9%

25/0%

2/3%

0/9%

1/2%

1365-75

100/0%

14/0%

11/7%

31/3%

6/4%

33/1%

1/5%

1/6%

0/5%

د بازه ده سال بعدی ،1385-95 ،شهرستان چابها بیش از  14هزا مهاجر به خود جاذب کارده
است که حدود  10هزا نفر از داخل استان بوده و نزدیک  4هازا نفار خاا ج از اساتان کاه ایان

کن سوم :جامعه محلی | 63
مسئله جمعیت شهر چابها ا د بازه زمانی  30ساله از  20هزا باه  106هازا ساانده اسات کاه
شدی بیش از  5برابر ا نشان میدهد .بر سی وند مهاجرت نشان مایدهاد کاه د باازه زماانی
سالهای  ،1375-85بیشتر از د ون شهرستان و شهرستانهای داخل استان صو ت میگرفت؛ اماا
د بازههای زمانی بعدی ،بیشترین مهاجرتها از شهرساتانها و آباادیهاای داخال اساتان جاذب
شهرستان چابها میشدهاند .جدول زیر نشان میدهد که بیشترین مهاجران به شهرستان چابهاا از
استانهای خراسان ضوی ،خراسان جنوبی ،تهران ،گلستان ،کرمان و فا س بودهاند.
جدول شماره  :26مهاجران واردشده از استانهای دیگر به شهرستان چابهار در سال  90و 95
استان محل اقامت قبلی

استان محل اقامت فعلی چابهار
9513

9013

مرد و زن

9132

5234

سیستان و بلوچستان

6520

2967

خراسان رضوی

427

275

خراسان جنوبی

243

61

تهران

231

181

گلستان

194

54

کرمان

182

158

فارس

153

265

سال

هیاهوی توسعه ان قه آزاد ،باعث شده شمار زهرادی از ارردد داخرل اسرتان و روسرتاهای
اطراف به سم شهر اابهار جذب شوند .اون ااکانات ان قه و استان بسیار ضعیف اس ،
افراد تفاوتی از نظر ااکانات بین روستاها و حاشیه شهر اابهار نمیبینند ،ااا ااید و احتمال
بیشتری برای بهبود وضعی زندگیشان در حاشیه شهر ایبینند .دافعه روستاهای استان به
دلیل کمبود ااکانات وعدد دسترسیهای اناسب زندگی بره همرراه خشرسرالی و از برین
رفتن اشت ال یکشاورزی و دادپروری اس  .جاذبه اهاجرت در شهر اابهار ،صناهع ،ان قه
آزاد ،ااکانات ان قه آزاد یااکان خرهد خودرو خارجی به قیم کمتر از خودرو داخسری و...
اس که باعث اهاجرت شده اس  .یاصاحبه با هکی از اسئوالن آاوزو پرورو
اابهار به دلیل برخی جذابی ها ،داری اهاجرت بسیار باالهی در سالهای اخیر بوده اسر .
اتناسب با اهن رشد جمعی  ،زهرساخ ها باهد آااده شود که اهنطور نبوده اس  .یاصراحبه
با عضو شورای شهر اابهار
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توهم اهنکه در ان قه اابهار به خاطر ااه ان قره آزادکرار هسر باعرث هجرود ارردد
روستاهی به اهن ان قه شده اس که سرانههای دراان ،آاوزو ،اسکن و ...را کاهش داده
و هیچ عمسی برای جبران اهن اتفاق انجاد نمیشود .یاصاحبه با هکی از اسئوالن اوسسره
راه سالا
از پیامدهای مهاجرت ،میتوان به حاشیهنشینی اشا ه کرد .این مسئله د ککنشهرها ،یکای از
مسائل و معضکت اجتماعی است .د چابها نیز ،حاشیهنشاینی یکای از مساائل اجتمااعی مهام و
تأ یرگذا د وضعیت اجتمااعی و فرهنگای آن اسات .بز گتارین حاشیهنشاینی شاهر د شارق
چابها  ،منطقهای باه ناام کماب و وساتای عبمانآبااد کاه باالغ بار  40هازا نفار جمعیات دا د،
شکلگرفته است.

در نگاه اردد ،حاشیه شهر ،به دلیل تعرهف فرص هاهی برای آهنده ،باعث اهاجرت از دهگر
نقا و هجود به حاشیه شهر بوده اس  .اهن اسئسه بعد از احداث سازاان ان قه آزاد بعد از
سال  ،1373با توجه به بحثهای کارت سبا و سوشاستفاده از آن برای ورود کراال ،عردهای
افراد دهگر که از اقشار ضعیف شهرهای دهگر بوده برای شناسرنااه و کرارت سربا و ...وارد
شهر شده و اون اقاا آنها بیشتر ایشد ،افراد در حاشیه شهر ،با وساهل و اصال بسیار
بیکیفی  ،برای خود سرپناهی ساخته و حاشیه شهر اابهار رشد پیدا کرد .در وهسره دهگرر،
بحث خشرسالی و هجود ارحسه دود اهاجرت از روستاها و شهرهای دهگر به اابهار بوده
اس  .یاصاحبه با ادهرعاال سمن گوهرصدف
شدت اهاجرت به سم اابهار اسئسه اجتماعی اهمی اس کره باعرث حاشیهنشرینی 40
هاارنفری شده اس  .یاصاحبه با هکی از اسئوالن اداره بهاهستی
حجم حاشیهنشینی و الگوی حاشیهنشینی اابهار ،بسیار خا و اسئسه دار اس  .یاصاحبه
با عضو شورای شهر اابهار
جنو حاشیهنشینی اابهار ،با جنو حاشیهنشینی شهرهای بارگ ،تهران ،اشهد ،اصرفهان
فرررق دارد .حاشیهنشررینی اشررهد ،طبقرره اتوسررط شررهرهای کواررر اس ر کرره ااکرران
سرااههگذاری هم دارد؛ ااا حاشیهنشینی اابهار از نظر ،سواد ،فرهنگ ،وضعی اقتصرادی،
اشت ال و ...بسیار اتفاوت و ضعیف اس  .یاصاحبه با هکی از اسئوالن آاوزو پرورو
حاشیهنشینی پیامدهای گسترده اجتماعی دا د .فقر اقتصادی و فرهنگی که بیشاتر خانوا هاای
حاشیه شهر چابها ا تحت تأ یر قرا داده ،باع ایجاد مسائل مختلفی شده است.

بیشتر حاشیهنشینهای کمب و اطراف شهر اابهار ،خارجی و پاکستانی نیستند ،بیشترشران
از شهرستانهای استان به دلیل خشرسالی و از بین رفتن کشاورزی و نبود ش ل ،به ااید
هافتن ش ل به سم اابهار سرازهر شدهاند .یاصاحبه با عضو شورای شهر اابهار
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انجمن بیشتر فعالی او را در حاشیه شهر تعرهف کرده با توجه به اسائل اجتماعی بیشرتر
تمرکا بر آن بوده اس  .اگر کاری فرهنگی در س ان قه و حاشیه آن انجراد نردهیم ،در
آهنده وضعی پیچیدهتری را تجربه خواهیم کرد .احروایر  ،افرراد را در اسریرهاهی قررار
ایدهد که دس به نااانی و فعالی های اخرب ایزنند .باهد با اهن اسائل رو به رو شد و
به دنبال حل آن باشیم .یاصاحبه با ادهرعاال سمن گوهرصدف
د شهر کنا

نیز ،به دلیل مهاجرپذیر بودن ،حاشیهنشینی شد داشته است.

هکی از احسههای حاشیهنشین اادران اس که اسائل اانند کمب دارد .از ان قره انتظرار
دارهم ،اانند کمب به احسه اادران توجه وهژه داشته باشد .یاصاحبه با شهردار کنارک
جدول شماره  :27مسئله شناسی مهاجرت و حاشیهنشینی و سیاستهای پیشنهادی
مسئله شناسی محور مهاجرت و حاشیهنشینی
-

گسترش بی ویه مهاجرت و حاشیهنشینی د اطراف شهر

-

وضعیت نامطلوب دسترسی به خدمات شهری د حاشیه

سیاستهای پیشنهادی
-

همکا ی بین سازمانی و ا گانی باهدف مشا کت بارای
توسعه زیرساختها و سرانهها

-

وجود مسائل اجتماعی متعدد د محلههای حاشیهنشین

-

ساماندهی بافتهای حاشیه شهر

-

فقر اقتصادی و فرهنگی د محلههای حاشیهای شهر

-

توجااه ویااژه بااه زیرساااختهای شااهری و دسترساای بااه
امکانات شهری با توجه به افزایش جمعیت

-

توجه ویژه به آموزش مسائل اجتماعی و کنترل آسیبها
و اجرای برنامههای فرهنگی

-

تأمین و تقویت اشتغالهای خرد و خاانگی بارای بهباود
وضعیت اقتصادی حاشیهنشینها
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بررسی وضعیت فضاهای فرهنگی در استان و شهرستانهای حوزه نفوذ
شاخ

فرهنگی و گردشگری میتوان مو دبر سی قرا داد اماا

های مختلفی ا برای مباح

به دلیل کمبود دادههای آما ی گردآو یشده ،تنها به سرانه فضااهای ساینما ،تئااتر و موسایقی و
د نهایت به اقامتگاههای موجود د سطح کشو پرداخته میشود .عرصه فرهنگ ،نیز مانند دیگار
عرصهها ،دا ای کمبودهای قابلتوجهی د استانهای محروم است .سرانه صندلی سینما د سطح
کشو  161صندلی برای  100هزا نفر است .د صو تی که د سطح استان این شاخ

 25و د

سطح شهرستانهای مو دبر سی  32صندلی برای  100هزا نفر است .به زبان سادهتر ،دسترسی به
سالن سینما د سطح کشو  6برابر بیشتر از استان سیستان و بلوچستان است .قابلتوجاه اسات کاه
د  5شهرستان مو دبر سای تنهاا یاک ساینما وجاود دا د .از وضاعیت کیفیات و کمیات ساینما
اطکعات دقیقی د دسترس نیست؛ بااینوجود عرصه سینما میتواند د گاذ ان اوقاات فراغات و
آموزش شهروندان بهویژه دانشآموزان بسیا مر ر باشد.
جدول شماره  :28سرانه فضاهای فرهنگی ،سینما به تفکیک محدوده موردبررسی
محدوده

تعداد

تعداد

سینما

سالن

گنجایش

3

تعداد

سرانه

تماشاگر

تعداد سینما

سرانه

سرانه گنجایش

تعداد

(تعداد صندلی)

سالن
279

415

128943

25443000

0/3

0/5

161/3

سیستان و بلوچستان

3

3

700

35000

0/1

0/1

25/2

کل حوزه نفوذ

1

1

250

5000

0/1

0/1

32/4

شهرستان چابهار

1

1

250

5000

0/4

0/4

88/3

شهرستان کنارک

0

0

0

0

0/0

0/0

0/0

شهرستان سرباز

0

0

0

0

0/0

0/0

0/0

شهرستان قصرقند

0

0

0

0

0/0

0/0

0/0

شهرستان نیک شهر

0

0

0

0

0/0

0/0

0/0

کل کشور

 :3سرانهها برحسب صد هزا نفر محاسبهشده است.
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نمودار شماره  :17سرانه تعداد صندلی سینما (گنجایش) به ازای هر صد هزار نفر

شاخ

بعدی که مشخصات آن د جدول زیر آمده است مربوط به وضعیت اجرای تئااتر و
اجرای تئاتر ،سرانه اجرای تئاتر د سطح کشو  128اجرا بارای هار 100

موسیقی است .د بح

هزا نفر است ،د صاو تی کاه د ساطح اساتان  16و د ساطح شهرساتانها  11اجراسات .ایان
شاخ

بسیا وضعیت پایینتری د مقایسه با میانگین کشو ی دا د.

جدول شماره  :29سرانه فضاهای فرهنگی ،تئاتر و موسیقی ،به تفکیک محدودههای موردبررسی
سالن نمایش

تعداد برنامه

تعداد تماشاگر

تعداد اجرا

سرانه
اجرای

محدوده

تعداد

گنجایش

تئاتر

موسیقی

تئاتر

موسیقی

تئاتر

موسیقی

4

*

*

6924

*

102525

5304

421000

*

128/3

تئاتر
کل کشور

13

3068

84

46

460

225

37500

51200

16/6

کل حوزه نفوذ

5

1038

17

16

88

50

9600

13700

11/4

شهرستان چابهار

1

280

5

7

50

24

3800

5500

17/7

شهرستان کنارک

1

288

4

5

13

12

2500

3000

13/2

شهرستان سرباز

2

200

2

2

10

8

1300

2000

5/4

شهرستان قصرقند

0

0

0

0

0

0

0

0

0/0

شهرستان نیک شهر

1

270

6

2

15

6

2000

3200

10/6

سیستان و بلوچستان

 :4دادههای کل کشو  ،د سالنامه  ،1395ناق

بود.
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نمودار شماره  :18سرانه تعداد اجرای تئاتر برای هر صد هزار نفر

جدول شماره  :30مسئله شناسی سرانه فضاهای فرهنگی و سیاستهای پیشنهادی
مسئله شناسی محور سرانه فضاهای فرهنگی
-

کمبود زیرساختها و فضاهای فرهنگی

-

کمبود برنامههای فرهنگی و تفریحی

سیاستهای پیشنهادی
-

احداث سینما و مرکز فرهنگی چندمنظو ه (سالن
تئاتر ،سالن اجرای موسیقی)

-

د اختیا قرا دادن امکانات موجود برای انجام
کا های فرهنگی ،هنری ،سازمانهای مردمنهاد

-

سرمایهگذا ی د

حوزه مراکز تفریحی –

گردشگری
-

حمایت از گروههای هنری و اجرای برنامههای
فرهنگی برای گروههای خاص (دانشآموزان،
سالمندان ،کا کنان و)...

-

برگزا ی مسابقات فرهنگی ،هنری ،د
ا تباط مردم با سازمان منطقه آزاد

-

استای
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آسیبهای اجتماعی
ازدیاد جمعیت و از باین فاتن نظاا ت و کنتارل اجتمااعی حااکم د شاهر باه واساطه و ود
مهاااجران و کاااهش کنتاارل ساامی از سااوی نهادهااای انتظااامی باع ا افاازایش افسا گس ایخته
آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد ،د گیری ،سرقت ،زو گیری و ...شده است.

اعتیاد و انواع اختسفی که وجود دارد ،خودو اسئسه اهمی اس که باعث خیسی از اسرائل
ایشود که باهد کنترل شود .هکی از اوارد اعتیاد اصرف پان اس که اقوله وهژهای اسر
و باهد طی برنااه آاوزشی در س فرد و خانواده و جااعه ،پیگیرری و کنتررل شرود .اهرن
اسئسه جدا از اسائل بهداشتی و سالا بر وضعی گردشگری و توسرعه آن نیرا ایتوانرد
تأتیر انفی بگذارد .اتأسفانه پیگیری و برنااه اشخصی برای اهن اسئسه بهصرورت اسرتمر
نیس  .بیشتر برنااهها وابسته به فرد اس و اهن باعرث اق عری برودن و بریترأتیر شردن
برنااهها ایشود .یاصاحبه با هکی از اسئوالن اداره غذا و سالا
اعتیاد صنعتی باالتر از اعتیاد سنتی اس و انرواع اختسفری دارد .اعتیراد از شهرسرتانهای
همجوار استان وارد شده اس  .رهشه اعتیاد ،عدد آگاهی و نبود آاوزو اس  .خیسی از افراد
تصور دهگری از اواد اختسف و انواع آن دارند .همین پان ،قبالً بهعنوان خوشبوکننده دهان
و سفیدکننده دندان استفاده ایشد .االن هم افراد برخری براسراس ناآگراهی از اهرن ارواد
استفاده ایکنند .یاصاحبه با هکی از اسئوالن اداره بهاهستی
هکی از اسائل ان قه اعتیاد اس که  30ها  40درصد خانوادهها درگیر اهن اسئسه هستند و
به دلیل ارزانی اواد اخدر صنعتی بیشتر گراهش به اهن اواد اس  .با تفاهم نیروی انتظاای
– کمیته ااداد و بهاهستی در کمپ تیو تررک اعتیراد بهصرورت راهگران تحر نظرارت
بهاهستی صورت ایگیرد؛ ااا اگر اسئسه اشت ال حل نشود بعد از ترک هم دوباره به سم
اعتیاد ایروند .یاصاحبه با هکی از اسئوالن کمیته ااداد
بسیاری از آسیبهای اجتماعی اوجود در ان قه اعم از اعتیراد ،سررق  ،فقرر و ...ناشری از
بیکاری اس  .البته ناگفته نماند که در بین کارگران اش ول کار هم اعتیراد زهراد اسر  .در
سال  1396برای  18شرک کارگاه آاوزشی پیشگیری از اعتیاد توسط بهبانها اجرا شد که
بهطور اتوسط در آنها بین  20تا  50نفر کارگر شررک کردنرد و هردف از اجررای آنهرا
تقوه سرااهه انسانی کار ان قه بوده اس  .یاصاحبه با هکی از اسئوالن اداره تعاون ،کرار
و رفاه اجتماعی
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افتراق فضایی بین شهر چابهار و منطقه آزاد
سازمان منطقه آزاد چابها از ساال  1372پاس از تصاویب قاوانین مربوطاه ،گساترش یافات.
د گذ نزدیک به  30سال از احداث و توسعه منطقه آزاد ،تأ یرات مببت و منفی زیادی بر حاوزه
فراگیر خود داشته است .از تأ یرات مببت آن میتوان به ایجاد فرصتهای اشتغال د فعالیتهاای
مانناد بخاش تجاا ت و وا دات ،فروشاندگی عماده و خارده ،شاهر

مختل

صانعتی ،بخاش

ساختمان و قسمت ادا ی سازمان اشا ه کرد.
برخکف مناطق دیگر مانند کایش ،زیرسااختهای اولیاه بارای توساعه ،فاراهم نشاده باود و
د گذ زمان ،سلیقههای مدیریتی باع

توسعه نامتوازن منطقه شد .به نحاوی کاه تنهاا باه توساعه

اقتصادی و کالبدی توجه شده و از توسعه اجتماعی ،فرهنگی و انسانی و توجاه باه جامعاه محلای
چشمپوشی شده اسات .د ایان زمیناه نگااه افتراقای باه منطقاه آزاد و محادودههای بکفصال آن
(چابها و کنا

) خود منجر به شکلگیری نگااه بیاعتماادی و منفای د نظار شاهروندان شاده

است.

برخالف قوانین کره در ان قره آزاد در سرال  1372ارورد تصوهبشرده قرارگرفتره ،عردد
پیوستگی ادهره و رفتارهای سسیقهای در سالهای اخیر ،آنگونه که باهد نتوانس ویاهف
و اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده به عمل برساند .اناطق آزاد ،در قبرال اسرئولی
اجتماعی اه از نظر اجرای قوانین ،شفافی و ...و اه از نظر اجتمراع احسری نتوانسر بره
ویاهف خود بهخوبی عمل کند .یاصاحبه با دبیر اجراهی اتاق بازرگانی
در ارگانها و سازاانهاهی اون بنادر ،گمرک و ان قه آزاد بیتوجهی نسب به شهر اابهار
وجود دارد؛ گوهی ادهران نمیخواهند اسائل و اشکالت اوجود کره بخشری از آنهرا بره
خاطر همین توسعه بنادر ،گمرک و ان قه آزاد بوده ،ببینند .اگر توسعه پاهدار باشد باهرد بره
احیطزهس و توسعه اجتمراعی و انسرانی توجره وهرژه شرود ،اگرر انرین اتفراقی نیافترد،
االشهای پیش رو در سالهای آهنده بسیار سخ خواهرد برود .تسنبرار شردن اشرکالت
روزی ،سرباز خواهد کرد .ا ور ایشود که  4هاار ایسیارد تواان ایتوانرد صررف توسرعه
هرفاز بندر شود ااا هر ادرسه برای کودکان کارکنان خرودو فرراهم نکنرد .بارگرذاری
جمعی که به خاطر اهن توسعه اتفاق ایافتد ،باهد خود توسعه پاسخگو باشد .وقتی انرین
پاسخگوهی وجود ندارد ،ذهنی اردد بسیار انفی اس  .توسعه اا ،صرفاً اقتصرادی بروده و
اصالً نگاه اجتماعی و فرهنگی نداشته ،شاخصهای زهس شهری و کیفی زنردگی اصرالً
اورد توجه نبوده اس  .یاصاحبه با عضو شورای شهر اابهار
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بین اردد بوای و ان قه آزاد هر بیاعتمادی وجود دارد؛ قسمتی از اهرن بیاعتمرادی بره
دلیل قولهاهی اس که از طرف ادهران ان قه به اردد داده ایشود و درگذر زاان انجاد
نمیگیرد و باعث بیاعتمادی اردد به ان قه آزاد ایشود؛ بنابراهن ان قه نباهرد قولهراهی
بدهد که نمیتواند هرا نمیخواهرد اجراهری کنرد .ان قره آزاد توقعهراهی اهجراد ایکنرد و
پاسخگوهی ندارد .عدد شفافی  ،باعث انفی نگری اردد به ان قه آزاد ایشرود .یاصراحبه
با شهردار کنارک
هر اند دهوار بسند بیاعتمادی در ادهره جدهد تا حدودی کوتاهتر شده ،ااا در بیشتر اوارد
قولهاهی که داده ایشود ،ها انجاد نمیشود ها بسیار کند اسائل پیش ایرود .همکاری در
س وح پاهین برای انجاد ااور بهسختی انجاد ایگیرد .بیش از دو سال اس برای اخرذ دو
تانکر آب برای ناوگان آبرسانی تالو ایکنیم ،ااا هنوز برخالف قولهاهی که داده شده،
اوفق نشدهاهم .یاصاحبه عضو با شورای شهر اابهار
هکی از اشکالت ادهران اا ،عدد شناخ فرهنگ ان قه اس  .اهن باعث اهجاد تقابلها و
تضادهاهی شده اس  .سازاان نتوانس با ارداان ان قه و بوای ،تعااسی سازنده برقرار کند
و سسیقهای برخورد کردن ادهران باعث افااهش بیکاری در ان قه شد که ضربه به عمسکرد
و جاهگاه ان قه آزاد بود .یاصاحبه با دبیر اجراهی اتاق بازرگانی
ان قه آزاد ،برخی از هاهنههای خودو را به شهر تحمیل کرده و باعث کاهش سرانههای
زهرساختی شده اس  .رفع تبعیضها ،باعث همبستگی اجتماعی و اسی ایشود و اگرر اهرن
جمعی به بازی گرفته نشود و در انافع سهیم نباشند ،نااانی و بحثهای اانیتی از عواال
تهدهدکننده آهنده خواهد بود .یاصاحبه با هکی از اسئوالن دانشگاه درهانوردی اابهار
ارا کسی شهر اابهار در احدوده ان قه آزاد قرار نمیگیرد ،اارا صرحب از اتصرال بنردر
شهید کالنتری و شهید بهشتی ایشود؟ اهن رفتارها ،اجازه نمیدهد که اسئولی اجتماعی
آنطور که ادنظر اس  ،اجرا شود .یاصاحبه با عضو شورای شهر اابهار
در کنار ان قه آزاد ،پش پمپبناهن کمربندی ،اسکان غیررسمی وجود دارد کره وضرعی
بسیار اسفباری دارند .توسعهای که هنوز در بیخ گوو خودو وضعی نااناسبی را تجربه
ایکند .یاصاحبه با هکی از اسئوالن دانشگاه درهانوردی اابهار
تبعیضهاهی اانند وجود آب شرب  24سراعته در طرول هفتره باعرث افترراق بیشرتر برین
ساکنین اابهار و ان قه آزاد ایشود .یاصاحبه با هکی از اسئوالن کمیته ااداد
در بحث بهداش و دراان هم سازاان ان قه آزاد با دهگر نقا دارای افتراقری اسر کره
برای اردد اهن خیسی احسوس و برجسته اس ؛ ارا که ااکانات پاشکی ان قه آزاد خیسی
باالتر از خود اابهار اس و اهن باعث انعکاس انفی سرازاان در برین اذهران ارردد شرده
اس  .اهن افتراق در بین کارکنان خود سازاان با اردد بوای هم هس که آنها بره دلیرل
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ااهی قوانین و حوزه عمسیاتی خود اداد از جدا بودن ان قه از اابهار حررف ایرانن و در
عمسکرد خود هم توجهی به اابهار نمیشود و اصالً براشرون اهرم نیسر کره در اابهرار
بهخصو در بحث بهداش و دراان اه اتفاقی ایافتد .سازاان حسابگر اس و همهایا
را با سود و زهانش ایبیند ااا اهن حسابگری در همهایا خوب نیس و نمیتوان در بحرث
سالا هم به فکر درآادزاهی بود .اهن در حالی اس که سالا بهعنوان پاهه در اباحرث
توسعه ا رح اس  .یاصاحبه با هکی از اسئوالن اوسسه راه سالا
هاهنههاهی اانند براال رفرتن قیمر زارین و اسرکن در کنرار اشرکالتی ااننرد کراهش
سرانههای بهداشتی ،آاوزشی و زهرساختی و ...که به دلیل تبسی ات کاذب ان قه آزاد انجر
به حاشیهنشینی شده اس باهد برای اردد ان قه هر دستاورد نیا داشته باشد که تراکنون
ایا اشمگیری ندهدهاهم .باهد دهوار بین ان قه آزاد و کل ان قه اابهرار برداشرته شرود و
انفع آن بهکل ان قه برسد و همین دهوار باعث شده اس که اا بیشتر احساس بیگانگی
کنیم و اهجاد هر ان قه ارفه در کنار اهن وضعی بره فقرر نسربی داارن ایزنرد و آن را
تشدهد ایکند .یاصاحبه با هکی از اسئوالن کمیته ااداد
از اهکا های مو د توجه ،تشاکیل اتااق فکار توساعه د منطقاه اسات کاه بتواناد مادیریت
واحدی برای توسعه منطقه به ا مغان بیاو د.

اتاق فکر توسعه اابهار ایتواند راهکار ادهره توسعه باشد ،اگر اختیارات و قدرت اجراهی
داشته باشد .اهن اتاق ایتواند انابعی را برای توسعه اتوازن ،با توجه به نیازهرا و کمبودهرا
در نظر بگیرد .یاصاحبه با عضو شورای شهر اابهار
جدول شماره  :31مسئله شناسی افتراق فضایی و نگاه جامعه و سیاستهای پیشنهادی
مسئله شناسی افتراق فضایی و نگاه جامعه
-

توسعه نامتوازن منطقاه و بایتاوجهی باه زیرسااختهای

سیاستهای پیشنهادی
-

اولیه ،مسائل اجتماعی و زیستمحیطی
-

و توجه ویژه به کمبودهای منطقه

ایجاد افتاراق فضاایی و فکاری باین منطقاه آزاد و شاهر

-

نگاااه باااال بااه پااایین منطقااه بااه جامعااه بااومی و احساااس

-

چابها و بکفصل آن
-

تشکیل اتاق فکر توسعه منطقه د استای توسعه متوازن
گسترش محادوده منطقاه آزاد باهکلیت شاهر چابهاا و
حذف فنس های جداکننده

طردشدگی جامعه بومی نسبت به منطقه

آگاهسازی کا کنان و شفافسازی وضعیت د آمدی و
هزینهای منطقه

-

فعالیت د استای مسئولیت اجتماعی و ا ائه گزا ش به
جامعه بومی
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روستای تیس و منطقه آزاد
وستای تیس د محدوده منطقاه آزاد (داخال فانس) قارا دا د .ایان مسائله باعا

توجاه و

ا تباط ویژه وستای تیس با منطقه آزاد شده است .از مسائل مهام وساتای تایس ،بیتاوجهی باه
مسائل آن و عدم توجه به نیازها ،کمبودها و پتانسیلها آن اسات .ایان بیتاوجهی باعا

جادایی

کالبدی و اختکف فاحش از نظر امکانات و جدایی ذهنی بین ساکنان وستای تیس و منطقه آزاد
شده است .از نظر مردم وستای تیس و شو ای شهر ،منطقه ،آنها ا باه دیاده خاودی ننگریساته
است و به همین خاطر ،برخکف استفاده از پتانسیلهای منطقه د منافع ،اشتراکی برای مردم بومی
وستای تیس وجود ندا د .هر چند اغراقهایی د مصاحبهها د ا تباط با وضعیت وستای تایس
وجود داشت ،اما از نظر امکانات زیربنایی مانند آب ،معابر و دیگر امکاناات وساتای تایس قابال
مقایسه با منطقه آزاد نیست .اشا ه به این نکته خالی از لط

نیست که نظار مسااعدی باه آیناده و

تحوالت سالهای اخیر ،مدیریت جدید د ا تبااط باا وساتای تایس وجاود دا د کاه مهمتارین
نمونه ،پروژه آب لولهکشی وستای تیس با همکا ی و مشا کت منطقه آزاد است.

جمعی روستای تیو 8500 ،نفر در وضعی کنونی اس  .افرااهش جمعیر برا توجره بره
توسعه ان قه آزاد و پتروشیمی اتفاق افتاده اس  .به دلیل بیکاری در سر اسرتان ،افرراد
برای هافتن ش ل به اابهار اهاجرت ایکنند .حدود  2500نفر غیربوای و باقی افراد بروای
روستا هستند .به دلیل قوانین و الااد ان قه آزاد برای اسکان اتباع خارجی ،عدهای از اتبراع
خارجی هم در روستای تیو استقرار هافتهاند .اون اهن افراد باهد در روستای تیو اسرکان
هابند .البته وجود زاین ارزان و هاهنه اسکن ،برای افراد صرفه اقتصادی دارد .یاصاحبه برا
اعضای شورای روستای تیو


مشکالت روستای تیس

مشککت وستای تیس از برخی جهات بهویژه از نظار زیرسااختها و امکاناات مانناد شاهر
چابها است .از مهمترین مشککت میتوان به مسئله آب اشا ه کرد.

اا در روستا ،آسفال ندارهم ،برق داار اف ولتای هس  ،آب لولهکشی وجرود نردارد .هریچ
فضای بازی کودکان نیس  .اخیراً با ادهره آقای کرردی ،آب لولهکشری در حرال انجراد
اس  .اایدوارهم که اهن طرح اجرا شرود .انتظرار دارهرم ،روسرتای تریو ،روسرتای نمونره
گردشگری شود .یاصاحبه با اعضای شورای روستای تیو

| 74گزا ش وضعیت اجتماعی حوزه نفوذ منطقه آزاد چابها از د یچه آما و دادههای میدانی

طرح هادی روستا تصوهب شده ااا اجرا نشده اس  .به دلیل افااهش قیم زارین ،اجراهری
شدن طرح با اسائسی روبهرو اس که باهد طرح بازبینی شود .یاصاحبه با اعضرای شرورای
روستای تیو
جنس دیگر مشککت وستای تیس به منطقه آزاد مربوط میشود .از مهمترین این مسائل باه
زمینهای غیرمستبنیات و اشتغال د منطقه آزاد میتوان اشا ه کرد.

هکی از اشکالت با ان قه آزاد ،بحث زاینهای استثنیات و غیراستثنیات اسر کره سره
اهارد زاینها غیراستثنیات اس  .اا زاینهاهمان را از دس دادهم .با اجبار زاینهای ارا
را خرهدند و شراهط را به سمتی بردند که افراد زاینهرا را بفروشرند .ارا زاینهاهمران را 5
هاار تواان فروختیم االن شده  500هاار تواان! یاصاحبه با اعضای شورای روستای تیو
در وضعی اوجود کمتر از هر درصد از جمعی شاغل ارا در انظقره آزاد شراغل هسر .
شعارهاهی که داده شد ،عمسی نشد .تنها  9نفر در سازاان هستند 1 .نفر رسمی و  8نفرر در
شرک صید صنعتی هستند .از طرف دهگر ،شر لهاهی کره اانیر شر سی ندارنرد ،شر ل
احسوب نمیشوند .سازاان ایتواند آااری از وضعی نیرویهای آااده بره کرار روسرتا از
شورا داشته باشد و شرک های زهر نظر خودو را در زاان نیاز به نیروی انسانی اسراد بره
استفاده از نیروهای بوای کند .یاصاحبه با اعضای شورای روستای تیو


ارتباط روستای تیس با منطقه و انتظارت از منطقه

همانطو که اشا ه شد د محدوده قرا گرفتن وستای تیس باع ایجاد فرصتهایی بارای
وستا شده است.

اا انتظاری که از سازاان دارهم ،اهن هس که درس هس که روستای تیو در احدوده
سازاان ان قه آزاد هس  ،ااا به اشم ،خودی به اا نگاه کنند .یاصاحبه با اعضای شورای
روستای تیو
بااینوجود ،منطقه آزاد منابعی برای انجام برخی فعالیتها د وستا تخصی

داده است.

ان قه آزاد ،انابع االی برای شورای روستای تیو در نظر گرفته که برای انجراد برخری از
فعالی ها استفاده ایشود .اثالً برای نظاف روستا ،افرادی را استخداد کردهاند که از طرهق
اهن انابع االی پرداخ ایشود .شورا  17نفر را ایتواند برای انجاد ااور جراری اسرتخداد
کند که هاهنههای آن توسط سرازاان پرداخر ایگرردد .یاصراحبه برا اعضرای شرورای
روستای تیو
انتظا ات ا میتوان به شرح زیر عنوان کرد.

آب لولهکشی ،تعیین و تکسیف زاینهای روستای تیو ،اشت ال جوانان ،آاوزو یفضراهای
آاوزشی رسمی و آاوزوهای فنی و حرفهای و کاهش آسیبهای اجتماعی از انتظارات اا
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هس  .برای حل اسئسه زاینهای تیو ،نگاه ان قه آزاد از االکیتی باهد به ادهرهتی تبدهل
شود و سر ایا اذاکره اهن اسئسه را حل کنیم .اهن اسئسه نگاه اردد را به ان قه آزاد ت ییر
ایدهد .یاصاحبه با اعضای شورای روستای تیو
روسرتای ترریو ،یرفیر برراالی گردشررگری و ارائرره خررداات گردشررگری دارد کرره باهررد
زهرساخ های آن تقوه شود .ااسال گردشگران زهادی وارد روستا شد ،ااا یرفی روسرتا
بیش از اهن اس که فقرط گردشرگری بره زاران عیرد انتهری نشرود .آاروزو در حروزه
گردشگری ایتواند یرفی هرای برالقوه ان قره را بره فرصر های اشرت ال تبردهل کنرد.
یاصاحبه با اعضای شورای روستای تیو
جدول شماره  :32مسئله شناسی روستای تیس و منطقه آزاد و سیاستهای پیشنهادی
مسئله شناسی محور روستای تیس و منطقه آزاد
-

کمبود زیرساختهای زیربنایی مبل آب شرب ،معابر،

-

اتمام پروژه آب شرب وستا

بهداشتی و...

-

توجه به پتانسیلهای اشتغال وستا و سرمایهگذا ی د

مسئله اشتغال و بیکا ی قشر تحصیلکرده و انتظا ت
برای افزایش اشتغال

-

سیاستهای پیشنهادی

استای تواناییها
-

پتانسیلهای گردشگری وستا و عدم ساماندهی آن

ا تباط مستمر با شو ا ،دهیا و مردم وستا و د خواست
مشا کت مردم د استای بهبود زیرساختها

-

توجه به پتانسیلهای گردشگری و نمادسازی وستا د
استای گردشگری و سکمت

بهزیستی و وضیعت چابهار
از ا گانهای حمایتی میتاوان باه بهزیساتی و فعالیتهاای آن د چابهاا اشاا ه کارد .چتار
حمایتی بهزیستی د این شهر به دلیل کمبود منابع ماالی و انساانی از وضاعیت مناسابی برخاو دا
نیست .به همین دلیل مانند حوزه سکمت ،بهداشت و د مان ،این حاوزه هام باه توجاه ویاژه نیااز
دا د .ادا ه کل بهزیستی حدود  500هزا خانوا د کل کشو ا تحات حمایات خاود دا د .د
سطح استان این میزان  19هزا خانوا و د سطح شهرستان چابها  4هزا خانوا اسات .براسااس
سرانه هر  10هزا خانوا د سطح کشو  63خانوا د استان  67خانوا و د ساطح حاوزه نفاوذ
 50خانوا است .با توجه به وضعیت اقتصاادی و اجتمااعی شهرساتانهای جناوب کشاو باهویژه
استان سیستان و بلوچستان ،تعداد خانوا ها بسیا بیشتر از عدد و قمهای مند ج د جداول است.
این اعداد خانوا های مو د حمایت ا نشان میدهد؛ د صاو تی کاه تعاداد خانوا هاای نیازمناد
حمایت ،بیشتر از این مقدا است .مهمترین دلیال عادم حمایات از تماامی خانوا هاا ،نباود مناابع
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کافی مالی و نیروی انسانی است که توانایی پاسخدهی به تمام نیازمندها ا نداشته و د حاد تاوان
به ا ائه خدمت میپردازند.
جدول شماره  :33تعداد خانوارهای مستمریبگیر اداره کل بهزیستی

محدوده

معاونت
اجتماعی

معاونت توانبخشی
توانبخشی

وانی
ترخی

جمع
وانی مزمن

از

سرانه
خانوارهای
مستمریبگیر

مراکز

298985

8387

16662

502846

63

178812

9815

197

338

18544

67

کل حوزه نفوذ

8194

1991

42

86

3864

50

شهرستان چابهار

1745

588

14

39

1028

36

شهرستان کنارک

387

243

6

2

480

49

شهرستان سرباز

229

542

5

22

1122

60

شهرستان قصرقند

553

146

4

6

298

49

شهرستان نیک شهر

142

472

13

17

936

66

کل کشور
سیستان و بلوچستان

نمودار شماره  :19تعداد خانوارهای مستمریبگیر اداره کل بهزیستی (به ازای هر ده هزار نفر)
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زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوا از دیگر گروههای نیازمند حمایت باه شاما مای ود کاه باا توجاه باه
مسئولیت سنگینی که بر عهدهدا ند نیازمند توجه ویژه است .د صاد آماا ی ایان زناان د ساطح
استان و شهرستانهای مو دبر سی به نسبت کل کشو باالتر است .د سطح کشو  13د صد د
سطح استان  18د صد و د سطح شهرساتانهای مو دبر سای نزدیاک  19د صاد از سرپرساتان
خانوا ها ،زن هستند.
نمودار شماره  :20درصد زنان سرپرست خانوار در کل کشور و محدودههای موردبررسی

 3215نفر ،اعسول دارهم ،در طرحی همه اهن اوارد را شناساهی کردهم ،ااا اعتباراتمان کفاف
انجاد کمترهن ااکانات و سروهودهی را به اا نمیدهند .ارون اابهرار شهرسرتان اسر ،
اعتبارات بسیار خرد و ناایا اس  .در صورتی که برا توجره بره پراکنردگی شرهرها در اهرن
استان ،اهاجرت به سم اابهار و ...ایاان افراد نیازاند نسب باالهی دارد .ارا تنهرا بررای
اوریانو اجتماعی  5نفر کاراند دارهم .با  5نفر شما اکار ایتوانید بکنید .قبالً  3نفر بودهم،
با سه نفر ا ور ایتوان به جنگ با اسائل و اشکالت اجتماعی رف ؟یاصاحبه با هکری از
اسئوالن اداره بهاهستی
بهداش  ،از اهمترهن اسائل در اعسولی اس  .بهداش  ،هنگاد زاهمان ،دوران کودکی و...
ایتواند به اعسولی بیانجااد .ازدواجهای فاایسی اسئسه دهگرری اسر کره باعرث اهجراد
اشکالت و نیازانردیها در حروزه بهاهسرتی شرده اسر  ،اعسولیر زهراد هسر  .ااکران
غربالگری نیس  .ااسال دو ارکا اشاوره راهاندازی کردهم ،نابیناهی و ناشنواهی را راهاندازی
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کردهم؛ ااا آزااهشگاه ینتیر ندارهم؛ کره بتروانیم غربرالگری کنریم .اعتبرارات ارا جرواب
نمیدهد .تصادفات عاال دهگری در اهجاد اعسولی هس  .اا حدود  40نفر ،بیمرار ضراهعه
نخاهی دارهم .تیم تخصصی اا آنقدر نیس که بتوانیم ااکانات بدهیم .اهنجا نه اتخصرص
پاشکی دارهم و نه ااکانات نگهداری و ...از طرف دهگر ،س شهرستان بررای دسترسری
بسیار سخ اس  .یاصاحبه با هکی از اسئوالن اداره بهاهستی
حدود  300نفر بازاانده از تحصیل دارهم .البته اهن اواردی اس که ارا شناسراهی کرردهم.
آاار بیش از دو تا سه هاار نفر اس  .کودکان کار و خیابان زهاد شده اس  .کودکان بازاانده
از تحصیل ،بدسرپرستان ،اعتیاد والدهن باعث افااهش کودکان کرار و خیابران شرده اسر .
دانشآاوزان نیازاند که بیشترشان تر والد هستند ،کمر االی بسیار اندکی کره سرهااهه
حدود  90هاار تواان اس ایتوانیم پرداخ کنیم .وضعی انابع اا بسیار احردود اسر .
یاصاحبه با هکی از اسئوالن اداره بهاهستی


پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بهزیستی در چابهار

با توجه به گسترده بودن حوزه بهزیستی و کمباود امکاناات ،پیشانهادهای متناوعی د حاوزه
فعالیتهای بهزیستی ا ائه شده است.

اا هم نیروی تخصصری الزد دارهرم ،روانشرناس ،فیاهروتراپ ،ارددکار اجتمراعی و ...کره
اتخصص باشند ،الزد دارهم .قسمتی از فعالی هاهمان را از طرهق  NGOها و انجمنهرا
ادااه ایدهیم؛ و قسمتی را به بخش خصوصی انتقال دادهم .اراکا خرداات تخصصری در
حوزه بهاهستی را بیشتر کردهم .وسیسه نقسیه الزد دارهم .نیاز به آزااهشرگاه ینتیرر دارهرم،
پاهگاههای آگاهسازی یتروهج فرهنگ ،آاوزو ،ورزو  ،در برنااههای عمروای بره نیازهرا
توجه کنند و کمر کنند .یاصاحبه با هکی از اسئوالن اداره بهاهستی
جدول شماره  :34مسئله شناسی بهزیستی و وضیعت چابهار و سیاستهای پیشنهادی
سیاستهای پیشنهادی

مسئله شناسی محور بهزیستی و وضیعت چابهار
-

کمبود منابع انسانی و مالی د حوزه بهزیستی

-

-

گستردگی مسائل مربوط به بهزیستی و نیاز به توجه ویژه

-

مهمترین مسائل حوزه بهزیستی ،معلاوالن ،خانوادههاای

-

حوزه بهزیستی (توانبخشی ،نگهدا ی و)...

بیبضاعت ،زنان سرپرست خانوا  ،کودکان بازماناده از
تحصیل ،اعتیاد و.
-

توجه باه زیرسااختهای پیشاگیریکنناده از معلولیات،
مانند آزمایشگاه ژنتیک،

-

ناآگاهی ساکنین و شهروندان بهخصوص د حاشیه شهر
نسبت به آسیبهای اجتماعی و ...

تخصی

بودجه و کمکهاای ماالی و تجهیزاتای بارای

تأسیس صندوقهای خرد برای اشاتغال زناان سرپرسات
خانوا

-

آگاهسازی اجتماع محلی د اساتای مساائل مرباوط باه
بهزیستی،
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سازمانهای مردمنهاد (سمنها) در شهر چابهار
گروههای مردمنهاد که بهصو ت داوطلبانه به انجام خادمات اجتمااعی میپردازناد از دیگار
عوامل مر ر د حیات اجتماعی چابها هستند .شما این گروهها د سالهای اخیر د سطح استان
سیستان و بلوچستان زیااد شاده اسات؛ هار چناد از مهمتارین چالشهاای ایان گروههاا ،اساتمرا
فعالیتهای آنهاست .د این ا تباط با چناد نفار از افاراد مار ر حاضار د گروههاای مردمنهااد،
مصاحبه شده است.

زاینه فعالی  NGOگوهرصدف کره اولرین سرازاان ارددنهراد در سره حروزه ،آسریبهای
اجتماعی یتوانمندسازی  ،حوزه بانوان ی 1500خانواده و حوزه عفراف و حجراب اسر کره
فعالی هاهی در اورد زنان سرپرس خانوار انجراد دادهرم .یاصراحبه برا اردهرعاال سرمن
گوهرصدف


سازمان منطقه آزاد و گروههای مردمنهاد

جنس گروههای مردمنهاد ،با توجه به فعالیت آنها ،اعتراضی و دا ای نگاه نقاداناه باه بخاش
دولتی است.

دستگاهها و ارگانهای اختسفی در اابهار فعال هستند و از انابع زاینی ،درهاهی و ...استفاده
ایکنند و بیشتر اهن سازاانها و ارگانها ،هیچ نفعری بره جااعره احسری و شرهر اابهرار
نرسانده که هیچ ،از نظر استفاده از ااکانات و زهرسراخ ها نیرا از ااکانرات شرهر اابهرار
استفاده ایکنند .حتی برای کارکنان خودشان کمترهن فضای آاوزشی ،دراانگاه ،ورزشرگاه
و ...احداث نکردهاند .سازاان درهانوردی ،ان قه آزاد ،گمررک ،پتروشریمی و ...حتری بررای
کارکنان و نیازهای خودشان زهرساخ های شهری فراهم نکردهاند .اگر براری از دوو ارا
نمیتوانید بردارهد ،حداقل باری بر دوو نحیف اا نشوهد .یادهرعاال ،گروه ارددنهاد نبری
اکرد
از طاارف دیگاار ،سااازمان منطقااه آزاد د سااالهای اخیاار ،سااعی کاارده ا تباااط مسااتمری بااا
گروههای مردمی داشته باشد.

ان قه آزاد همکاری بسیار نادهکی با انجمن دارد و پشتیبان بسیاری از برنااهها بوده اس .
با اهن حرال ،در بیشرتر اواقرع سرسیقهای عمرل ایشرود .هنروز اردهران و اسرئوالن ارا،
فعالی های ارددنهاد و آاوزوهای غیررسمی در حوزههای اختسف را براور ندارنرد .شراهد
ایفهمند که اهن فعالی ها خوب اس  ،ااا باور ندارند که فرصر هاهی بررای فعالیر بره
سمنها بدهند .اوانع فعالی در اجتماع احسی ،بسیار زهراد اسر و سرازاانها و ارگانهرا،
همکاری اناسبی ندارند .از نظر بودجه که اصالً توجیه نیستند و بسیار اانع تراشی ایکنند.
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اهمیتی برای کیفی برنااهها قائرل نیسرتند .در حررف توافقهراهی بررای فعالیر انجراد
ایگیرد ،ااا در عمل و تخصیص بودجه بسیار اانع اهجاد ایکنند .ان قه آزاد هم در خیسی
از اواقع ،اگر ادهرعاال پیگیر اسئسه باشد و عالقهاند همکراری ،اردهران و کارکنران ،نره
فعالی های سمنها را ایشناسند و نه توجیه هستند .ادهران االی و بودجه اصرالً تروجهی
به اهن اسائل نمیکنند .براهشان اهم نیس ؛ و اهن اسائل اا را بیانگیاه ایکند .یاصاحبه
با ادهرعاال سمن گوهرصدف


سازمانهای مردمنهاد (سمنها) و درخواستهای آنان از
منطقه آزاد

تقاضاهای انجمنهای مردمنهاد از سازمان منطقه آزاد ،شاامل افازایش سارانههای آموزشای،
برگزا ی دو ههای مها تهای زندگی ،احداث زمین کود

و  ...است.

بودجه فرهنگی باهد در اسیر فرهنگ و پاههای انجاد شود .باهد صرف آاروزو کررد ترا در
سال های بعد بتوان نتیجه آن را دهد .ساختن اااکن آاوزشی و ارائه آاوزوهای راهگان هرا
نیمه راهگان به شهروندان در اند نق ه از شهر ،ساختن ادارس شبانهروزی ،ساختن سینما،
ارائه برنااههای فرهنگی در طول سال در اناطق احرود شهر .با افراد نباهد قهری برخورد
کرد .بهجای آن باهد فضاهاهی برای آاوزو ،ورزو ،تفره و ...اهجاد کرد تا بتوان جااعه را
به سم شراهط بهبود برد .اابهار بیشرترهن آارار کودکران کرار را در اسرتان دارد کره در
کارهای صنعتی -خدااتی ،اکرانیکی ،دس فروشری و ...شرهربازی و فضرای برازی بررای
کودکان وجود ندارد .فضاهای شهری بیشتر فروختهشرده اسر و حرق شرهروندان نادهرده
گرفته ایشود .یاصاحبه با ادهرعاال سمن گوهرصدف
اا در ساااندهی کارتون خوابها فعال هستیم .سازاان ان قه آزاد ،ایتواند در اهن زاینره
اا را کمر کند .در زاینه اعتیاد و در زاینه آاوزو نسب به حقوق شرهروندی و آاروزو
در زاینه افااهش انگیاه تحصیسی دانشآاوزان کمر کنند .یادهرعاال ،گروه ارددنهاد نبی
اکرد
جدول شماره  :35مسئله شناسی سازمانهای مردمنهاد و سیاستهای پیشنهادی
مسئله شناسی محور سازمانهای مردمنهاد
-

سیاستهای پیشنهادی

آگاااه نبااودن ماادیران از اهمیاات ساامنها د اسااتای

-

تقویت جایگاه سمنها د نگاه کا کنان و مدیران سازمان

کاهش مسائل و مشککت بومی منطقه

-

همکا ی مستمر د استای برگزا ی و اجرای برناماههای

فراهم نبودن دستو العمل و ویه مشاخ
با سمنها

میدانی بهویژه د استای آگاهی سانی به جامعه بومی

د ا تبااط
-

بازنگری دستو العملها و ویهها د ا تباط با سمنها
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اشتغال و بیکاری در جامعه فراگیر
وضعیت اقتصادی کشو د دهههای اخیر ،تغییرات و تحوالت مختلفی ا پشت سر گذاشاته
است که د دو دهه اخیر ،این تحوالت با کود ،تو م و بیکا ی همراه بوده است .مسائله اشاتغال
جدا از مسئله اقتصادی ،پیامدهای اجتمااعی متعادد ا باه هماراه دا د؛ بناابراین بر سای وضاعیت
اشتغال و بیکا ی د جامعه هدف از اهمیت باالیی برخو دا است .این مسئله باا فقار اقتصاادی و
کمبود امکانات زیستی اهمیت موضوع ا دو چندان میکند.
ازنظر اقتصادی د استان سیستان و بلوچستان  31د صد جمعیت فعاال و  69د صاد جمعیات
غیرفعال است .د صد جمعیت فعال و غیرفعاال د ماردان باا زناان متفااوت اسات .د ماردان 64
د صد د کل کشو و  52د صد د سطح استان فعال هستند ،اما د زنان این آماا  15د صاد و
 11د صد است.
وضعیت اشتغال و بیکا ی د جمعیت فعال د کل کشو  ،نشان میدهد که  35د صد افاراد
فعال؛ شاغل هستند اما د استان سیستان و بلوچستان وضعیت اشتغال محدودتر باوده و  27د صاد
شاغل است .آما اشتغال د مردان کل کشو  57د صد به  45د صد استان ،د بیکا ی  7د صد
کشو و  6د صد استان و د زنان  12د صد کال کشاو شااغل و  3د صاد بیکاا  ،د اساتان 9
د صد زنان شاغل و  2د صد بیکا هستند.
جدول شماره  :36توزیع نسبی جمعیت  10ساله و بیشتر برحسب وضع فعالیت و جنس
جمعیت فعال ازنظر اقتصادی
محدوده

جمعیت غیرفعال ازنظر اقتصادی
د آمد

سایر

جمع

شاغل

بیکا

جمع

محصل

خانهدا

کل کشور

39/4%

34/5%

4/9%

60/6%

17/7%

31/6%

7/4%

جمعیت سیستان و بلوچستان

31/1%

27/1%

4/0%

68/9%

24/4%

30/0%

5/7%

8/8%

کل کشور

64/1%

57/4%

6/7%

35/9%

18/3%

0/2%

11/9%

5/4%

سیستان و بلوچستان

51/6%

45/6%

5/9%

48/4%

26/8%

0/1%

8/6%

12/9%

14/9%

11/8%

3/1%

85/1%

17/1%

62/8%

2/8%

2/3%

11/4%

9/2%

2/0%

88/6%

22/1%

58/7%

2/8%

4/9%

بدون کا
کل

مرد
زن

کل کشور
سیستان و بلوچستان

3/9%
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نمودار شماره  :21درصد جمعیت فعال و غیرفعال در محدودههای موردبررسی

نمودار شماره  :22درصد جمعیت شاغل و بیکار ،جمعیت فعال در محدودههای موردبررسی
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د ا تباط با جمعیت غیرفعال و گروههای مربوطه ،د سطح کل کشو  18 ،د صد محصال،
 32د صد خانهدا  7 ،د صد د آمد بدون کا و  4د صد سایر موا د هستند؛ اما د ساطح اساتان
 24د صد محصل 30 ،د صد خانهدا و  6د صد د آمد بدون کا و  9د صد سایرین هستند .د
تفکیک بین زن و مرد ،بیشترین اختکف د خانهدا بودن است که برای مردان صفر و برای زناان
د سطح کشو  63و د سطح استان  59د صد اسات .نسابت محصالها د داخال اساتان ازنظار
جنسیت  27د صد مرد و  22د صد زنان هستند؛ که د قسمت آموزش به آن اشا ه شاد .باا ایان
وص

میتوان چنین نتیجاهگیری کارد کاه د شااخ

های شاهری و وساتایی اساتان بایاد باه

زیرساختها ی اشتغال تأکید فراوان شود تا استان خود ا به سطح کشو برساند .از طرف دیگار،
به دلیل با تکفل باالی اساتان و فرصاتهای اشاتغال کام ،نیازمناد تقویات پایاههای اقتصاادی و
اشتغال هستند.
نمودار شماره  :23درصد جمعیت غیرفعال به تفکیک گروههای مربوطه در محدوده موردبررسی

میزان اشتغال مردان جامعه شهری  56د صد د کل کشو و  48د صد د اساتان اسات کاه
نشان از اختکف بیش از  8د صدی است .د جمعیت  10سال به باالی نقاط وستایی  37د صاد
کل وستاییان شاغل هستند و د استان این عدد  24د صد است .به عبا تی تنها یک چها م افراد
باالی  10سال د جامعه وستایی شاغل هستند.
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نمودار شماره  :24درصد جمعیت شاغل و بیکار ،جمعیت فعال در محدوده موردبررسی (نقاط شهری)

نمودار شماره  :25درصد جمعیت شاغل و بیکار جمعیت فعال در محدوده موردبررسی (نقاط روستایی)
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شاخصهای عمده نیروی کار
های عمده نیروی کا د کل کشو به تفکیاک نقااط شاهری و

د ادامه به برخی از شاخ

وستایی پرداخته میشود .سپس سهم اشتغال هر بخش د اقتصاد کشو به تفکیک مو دبر سای
قرا میگیرد.
نرخ مشا کت اقتصادی (نرخ فعالیت) 5د کل کشو  39د صاد اسات کاه د ساطح اساتان
سیستان و بلوچستان  31د صد است .نرخ مردان د کل کشو  64د صد و د اساتان  51د صاد
که اختکف چشمگیری بین میانگین کشو ی و استان وجود دا د .این نشاندهنده ضع

پایههای

اقتصادی استان و عدم وجود ظرفیتهای اشتغال کافی با توجه به نیاروی انساانی اسات .وضاعیت
زنان تا حدودی نزدیکتر به میانگین کشو ی است.
جدول شماره  :37شاخصهای عمده نیروی کار در جمعیت  10ساله و بیشتر برحسب جنس
سهم اشتغال در بخشهای عمده

شاخصهای عمده نیروی کار

اقتصادی
محدوده

نرخ مشا کت

نرخ

نرخ بیکا ی

نرخ بیکا ی

اقتصادی

بیکا ی

15-24ساله

15-29ساله

کشاو زی

صنعت

خدمات

کل کشو

39/4%

12/4%

29/2%

25/9%

18/0%

31/9%

50/1%

جمعیت سیستان و بلوچستان

31/1%

12/9%

31/8%

26/3%

18/2%

29/2%

52/6%

کل کشو

64/1%

10/5%

25/4%

21/4%

17/1%

33/3%

49/6%

سیستان و بلوچستان

51/6%

11/6%

32/9%

24/1%

20/2%

28/0%

51/8%

کل کشو

14/9%

20/7%

44/2%

42/3%

22/0%

25/2%

52/8%

سیستان و بلوچستان

11/4%

18/7%

26/8%

34/4%

8/6%

34/7%

56/7%

کل
مرد
زن

نرخ بیکاری 6د سه گروه نشان داده شده است .بیکا ی کلی ،بیکا ی د گروه سنی  15تا
 24سال و بیکا ی د گروه سنی  15تا  29سال .نرخ بیکا ی کلی  12د صد باوده کاه د گاروه
سنی  15تا  24ساال ایان عادد باه  29و د گاروه سانی  15تاا  29ساال باه  26د صاد مای ساد؛
 :5عبا ت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکا ) 10ساله و بیشتر به جمعیت د سن کا  10ساله و بیشتر،
ضربد .100
 :6عبا ت است از نسبت جمعیت بیکا به جمعیت فعال (شاغل و بیکا ) ،ضربد  100شاخ
د جمعیت  10ساله و بیشتر برحسب جنس

های عمده نیروی کا

| 86گزا ش وضعیت اجتماعی حوزه نفوذ منطقه آزاد چابها از د یچه آما و دادههای میدانی
بهعبا تدیگر نیروی جوان کشو میزان بیکا ی  30د صدی ا تجربه میکناد .ایان وضاعیت د
استان برای مردان نرخ بیکا ی  11د صد و برای گروه سنی  15تا  24سال  32د صد است.
د بین دو جنس ،وضعیت بیکا ی زنان د ساطح اساتان سیساتان و بلوچساتان د مقایساه باا
میانگین کل کشو  ،پایینتر است؛ اما د ا تباط با نیروی انسانی مرد ،وضاعیت بیکاا ی بااالتر از
میانگین کل کشو است.
نمودار شماره  :26شاخصهای عمده نیروی کار در جمعیت  10ساله و بیشتر برحسب جنس

نمودا پایین سهم سه بخش خادمات ،کشااو زی و صانعت ا از وضاعیت اشاتغال کشاو و
استان به تفکیک دو جنس نشان میدهد .د کل کشو  18د صد کشاو زی 32 ،د صد صانعت
و  50د صد خدمات از وضعیت اشتغال و اقتصاادی ساهم دا ناد .د ساطح اساتان ایان نسابتها
تفاوتهای اندکی دا د ،کشاو زی  18د صاد صانعت  29و خادمات  53د صاد .ایان وضاعیت
نشان میدهد که وضعیت اساتان د مقایساه باا میاانگین کشاو ی بیشاتر خادماتی باوده و صانایع
کمتری د آن مستقر هستند .وضعیت به تفکیک مرد نشان از تفاوت  3د صدی د کشاو زی به
نفع مردان استان ( 17د صد کل کشو  20د صد استان) ،تفاوت  5د صادی د صانعت باه نفاع
کشو ی و تفاوت  2د صدی خدمات به نفع استان دا د.
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نمودار شماره  :27سهم اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی کل جمعیت

نرخ مشا کت اقتصادی بخش وستایی د سطح کشو و استان تفااوت فاحشای بااهم دا د.
این وضعیت میتواند به مهاجرتهای فصلی و دائمی به نقاط شهری و دا ای فرصتهای اشاتغال
منجر شود .این مسئله د شهرستان چابها د دهههای قبل صو ت گرفته بود و پتانسیل مهااجرت
هنوز د نقاط وستایی استان وجود دا د.


تحصیالت نیروی کار فعال

بر سی وضعیت تحصیکت نیروی کا نشان میدهد که د سطح کشو  91د صاد از افاراد
شاغل ،باسواد و تنها  9د صد بیساواد هساتند .د نیاروی بیکاا نیاز  97د صاد باساواد و تنهاا 3
د صد بیسواد هستند .د سطح استان سیستان و بلوچستان 84 ،د صد شاغلین باسواد و  16د صد
بیسواد هستند .این وضعیت د نیروی فعال نشاندهنده نیاز به کسب سواد و افازایش تحصایکت
برای ا تقاء شغلی و فعالیت د شغلهای نیازمند سواد و مها ت است .میازان باساوادی د نیاروی
بیکا بیشتر از نیروی فعال شاغل است.
جدول شماره  :38وضعیت سواد و بیسوادی در نیروی کار فعال به تفکیک سطح تحصیالت
محدوده

باسواد

ابتدایی

راهنمایی

متوسطه

دیپلم

عالی

سوادآموزی

بیسواد

کل

شاغل

91/4%

21/6%

21/9%

0/5%

22/3%

23/7%

1/5%

8/6%

کشور

بیکا

97/1%

12/7%

17/4%

0/5%

24/2%

41/8%

0/5%

2/9%

سیستان و

شاغل

84/2%

23/5%

20/3%

1/0%

15/4%

22/0%

2/0%

15/8%

بلوچستان

بیکا

95/2%

16/9%

26/5%

0/2%

20/4%

30/9%

0/3%

4/8%

| 88گزا ش وضعیت اجتماعی حوزه نفوذ منطقه آزاد چابها از د یچه آما و دادههای میدانی
نمودار شماره  :28میزان باسوادی و بیسوادی در نیروی شاغل و بیکار

بر سی میزان تحصیکت د نیروی شاغل کل کشو  ،نشان میدهد که  22د صد تحصیکت
ابتدایی 22 ،د صد اهنمایی 22 ،د صد دیپلم و  24د صد تحصایکت عاالی دا ناد .د صاو تی
که د نیروی بیکا  ،وضعیت کامک متفاوت است 13.د صد آنها تحصیکت ابتدایی 18 ،د صاد
متوسطه 24 ،د صد دیپلم و  42د صد تحصیکت عالی دا ند .د استان هام تفاوتهاا قابلتوجاه
است و میزان تحصیکت پایینتر از متوسط کشو ی است.
نمودار شماره  :29وضعیت تحصیالت بین نیروی شاغل و بیکار
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د سطح استان سیستان و بلوچستان 84 ،د صد شاغلین باسواد و  16د صاد بیساواد هساتند.
میزان تحصیکت شاغلین استان ،پایینتر از سطح تحصایکت متوساط کشاو ی اسات .حادود 17
د صااد بیکااا ان د مقطااع ابتاادایی 27 ،د صااد متوسااطه 20 ،د صااد دیااپلم و  31د صااد دا ای
تحصیکت عالیه هستند؛ بنابراین پیشنهاد میشود ،دو ههای سوادآموزی و فنای و حرفاهای بارای
کسب مها تهای شغلی برگزا شود.

در شهرستان اابهار  3100واحد کارگاهی وجود دارد و تقرهباً  30هاار نفر اشرمول قرانون
کار هستند .واحدهای کارگاهی اربو به صنوف ،پیمانکاری ،تولیدی ،خدااتی ،شریالت را
شاال ای شود .اا در اهن حوزه هر شهرک صنعتی و دو ناحیه صنعتی دارهم .یاصراحبه برا
هکی از اسئوالن اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اهمترهن اسئسه اجتماعی ان قه ،بیکاری و نبرود فرصر های اشرت ال بهخصرو بررای
خانوادههای ضعیف اس  .یاصاحبه با ادهرعاال سمن گوهرصدف
بیکاری را بهعنوان اادر اسائل ایدانم که اکثره اردد اهن ان قره درگیرر آن هسرتند و
خانوادهای حداقل هکی دو نفر بیکار دارد .یاصاحبه با هکی از اسئوالن کمیته ااداد
 18هاار نفر در کارگاههای ان قه آزاد اش ول به کار هستند .یاصاحبه با هکی از اسئوالن
اداره کار سازاان
اناطق آزاد ،باهد بخشی از نیرویهای انسانی خود را از جااعه احسی و بوای استخداد کند
و برای اهنکه نیرویهای بوای تواناهی داشته باشند ،در اقاهسه با آاوزوهای تخصصی و
اوردنیاز اقدادهاهی انجاد دهد .ان قه آزاد باهد شرک های زهراجموعرهاو را اویرف بره
آاوزو نیروی انسانی خود و توانمندسازی بخشی از جااعره بررای آهنرده شر سی و جرذب
نیروی انسانی کند .یاصاحبه با هکی از اسئوالن دانشگاه درهانوردی اابهار
اشاغل خانگی اهن ان قه عبارتاند از سوزندوزی ،اعرقکاری ،صدف دوزی کره هاهنره
اهجاد هر ش ل خانگی بین  5تا  10ایسیون تواان اسر  .یاصراحبه برا هکری از اسرئوالن
کمیته ااداد
اگر هر ترهسی بخواهد از اابهار به اقصد اشهد حرک کند در اسیر برهطور اتوسرط 70
ش ل اهجاد ایکند .اهن هعنی حملونقسی که ایتواند در اهن ان قه شکل بگیرد اقردر در
ایاان اشت ال کشور بهخصو در اابهار تأتیرگذار اس ؛ ااا اهنها انو به داشتن روابرط
با خارج از کشور اس  .یاصاحبه با هکی از اسئوالن اداره کار سازاان
اابهار پتانسیل زهادی در اقاهسه با دهگر انراطق اسرتان بررای اهجراد اشرت ال دارد .اهرن
اشت ال ایتواند در زاینه صنعتی و گردشگری باشد .یاصاحبه برا هکری از اسرئوالن اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
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قانون کار و اجرایی شدن آن
د ادامه به فعالیتهای بیمهای تأمین اجتماعی د ا تباط با کا گاههای تحت پوشش پرداخته
میشود .از حدود یکمیلیون و  192هزا کا گاه تحات پوشاش حادود  82د صاد زیار  10نفار
کا کن دا ند .به عبا تی کا گاههای کوچک سهم بیشتری از اشاتغال و بیماه تاأمین اجتمااعی ا
تحت پوشش خوددا ند .کا گاههای متوسط که حدود  11د صد هستند ،تعداد افرادی بین  10تا
 50نفر دا ند و حدود  3د صد کا گاهها باالی  50نفر ا به خود اختصاص دادهاند .این د صدها
د سطح استان شبیه کشو است اماا د ساطح شهرساتانها ،تفااوت انادکی دا د و کا گاههاای
سطح متوسط بیشتر است.
جدول شماره  :39کارگاههای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی برحسب طبقات کارکنان
محدوده
کل کشور

11-50

باالی 50

نفر

نفر
35308

34634

جمع

1-10نفر

1192417

986180

136295

سایر

16043

13302

1740

551

486

کل حوزه نفوذ

4193

3313

557

129

194

شهرستان چابهار

2213

1702

311

62

138

شهرستان کنارک

813

689

77

26

21

شهرستان سرباز

556

460

72

17

7

سیستان و بلوچستان

شهرستان قصرقند

0

0

0

0

0

شهرستان نیک شهر

611

462

97

24

28

با توجه به کا گاههایی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند ،بیش از  41میلیاون نفار
تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند که  13میلیون نفر بهصو ت اصلی و بقیه بهصو ت تبعی
یا مستمریبگیر تحت پوشش هستند .د سطح استان آما بسیا متفااوت اسات .د ساطح کشاو
 52د صااد افااراد کاال کشااو  ،تحاات پوشااش هسااتند؛ امااا د سااطح اسااتان  25د صااد و د
شهرستانهای حوزه نفوذ  19د صد است .این نشان از د صد بسایا پاایین اشاتغال و بیماه تاأمین
اجتماعی د سطح استان و شهرستانهای مو د مطالعه است .د جدول زیر ،د صد تحت پوشاش
به نسبت کل جمعیت ،د صد بیمهشدگان و د صد مستمریبگیران و د صاد بیمهشادگان اصالی
آمده اسات .هماانطو کاه مشااهده مایشاود ،وضاعیت شهرساتان چابهاا د مقایساه باا دیگار
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شهرستانها به دلیل فرصتهای اشاتغال ،بهتار از شهرساتانهای دیگار اسات .باااینوجود د صاد
تحت پوشش نص

میانگین کل کشو است که بهاحتمالزیاد به دلیل عادم اجباا ی باودن بیماه

کا گران توسط کا فرما براساس قوانین منطقه آزاد بوده است.
جدول شماره  :40درصد افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در مقایسه با کل
درصد تحت

درصد

درصد

درصد بیمهشدگان

پوشش

بیمهشدگان

مستمریبگیران

اصلی

محدوده
کل کشور

52%

45%

7%

17%

سیستان و بلوچستان

25%

23%

3%

7%

کل حوزه نفوذ

19%

17%

1%

5%

شهرستان چابهار

27%

25%

2%

8%

شهرستان کنارک

25%

23%

2%

7%

شهرستان سرباز

11%

10%

1%

3%

شهرستان نیک شهر

17%

16%

1%

5%

نمودار شماره  :30درصد افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی

با توجه به افراد بیمهشده ،نوع بیمه آنها میتواند اجبا ی ،تاوافقی و بیماه بیکاا ی باشاد .د
سطح استان و شهرستانهای مو دبر سی ،تقریبا بیشترین میازان بیمهشادهها از ناوع بیماه اجباا ی
است.
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نمودار شماره  :31بیمهشدگان اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی برحسب نوع بیمه

قوانین کار ان قه آزاد ضمان اجراهی ندارد و در بیشتر اواقع قابلاجرا نیس  .بررای اثرال
بیمه در آن اجباری نیس و اون قوانین بر اسراس اصرول کشرورهای سررااههداری کرار
نوشتهشده اس  ،بیشتر به توافق کارفراا با کارگر تکیه شده اس  ،نه اهنکه قوانین سف و
سختی را پیش پای آنها بگذارد .یاصاحبه با هکی از اسئوالن اداره کار سازاان
به دلیل اهنکه در توافق کارگر و کارفراا اعموالً کارفراا دس باال را دارد ،ااکان اانرهزنی
برای کارگران کم اس  .اهن ان قه هم تا دلتان بخواهد بیکار دارد و اردد اجبوران بررای
ااراراعاو تن به حقوق و اااهای پاهین بدهند .به دلیل وضعی برد اقتصرادی کارگاههرا و
بیکاری زهاد در ان قه سازاان هم نمیتواند به کارفرااها فشار وارد کنیم ارون بالفاصرسه
تع یل ایکنند .یاصاحبه با هکی از اسئوالن اداره کار سازاان
حقوق کارگران را کارگاهها نمیدهند .بیشتر کارگاهها اضرافهکاری ،عیردی ،سرنوات و ...را
پرداخ نمیکنند و حداقسی از حقوق را ایدهند .تقرهباً سالیانه  170پرونده در حوزه روابط
کار تشکیل ایشود که بیشتر شکاهات در حوزه پرداخ حقوق اس  .یاصاحبه برا هکری از
اسئوالن اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اداره کار کاری نداره و اگر اشکسی پیش بیاد اعموالً طرف کارفراا رو ایگیرره ترو همرون
اراحل اولیه حل و فصل ایکنه و به دادگاه و اجرای احکاد نمیفرسته .تأاین اجتماعی هرم
اثل سرزاین اصسی گیر نیس هر کی ایخواد بیمه ایرهاه و هرکی نمیخواد با توافق ایشه
کار رو پیش برد .یاصاحبه با صاحب کارگاه تولیدی
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مشاغل نوظهور

 13تعاونی دارهم که در زاینه سروزندوزی و سرکه دوزی فعالیر ایکننرد و بره واسر ه
شبکههای اجتماعی و شرک در نماهشگاهها احصوالت خودشان را به فروو ایرسرونند
که عمده اشکالت آنها در زاینه تأاین سرااهه و بازار فروو اس  .تعاونی هم در زاینره
گردشگری تب شده اس که در زاینه بودگردی فعالی ایکنند که اهمترهن اشرکالت
اهن گونه تعاونیها نااناسب برودن زهرسراخ های گردشرگری ااننرد خ رو هواپیمراهی،
پمپبناهن ،اراکا تفرهحی و ...اس  .یاصاحبه با هکی از اسئوالن اداره تعاون ،کرار و رفراه
اجتماعی


مهارت کاری

کارگران اهنجا تخصص الزد برای انجاد کارهای فنی را ندارند به همرین خراطر کرارگران
نمیتوانند انحصار نیروی کار را داشته باشند و بتوانند قدرت اانهزنی داشته باشند .یاصاحبه
با هکی از اسئوالن اداره کار سازاان
 950لنج و  1300قاهق در صیادی اش ول به کار اس  .هر لنج بین  15تا  20و هر قاهق 3
تا  4نفر بهصورت اش ول به کار ایشوند .به دلیل عدد تماهل کار نیروهای بوای در صرید
و صیادی بیشتر از اتباع خارجی اانند هندی ،پاکستانی و اف انستانی اسرتفاده ایشرود کره
تقرهباً نیمی از نیروهای اش ول به کار را شاال اشود و دلیل اصسی آنهرم عردد اسرتقبال
نیروهای بوای از شراهط کاری سخ اانند صیادی اس که حتی در صناهع جانبی صیادی
اانند بستهبندی هم تماهسی به کار کردن ندارنرد .دلیرل دهگرر عردد تماهرل فصرسی برودن
صیادی اس  .دلیل دهگر را در پاهین بودن حقوق صیادی ایدانرم کره بررای فرردی کره
استقل صید کند بیشتر سود دارد تا اهنکه برای دهگرران کرار کنرد .یاصراحبه برا هکری از
اسئوالن اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
هکی از دالهل اهنکه نیروهای بوای در صناهع اانند پتروشیمی و فروالد جرذب نمیشروند،
عدد اهارت کافی اس که جوانان انگیاه کافی برای کسب اهارت رو ندارند و دلیرل اهرن
بیانگیاگی هم عدد بهکارگیری نیروهاهی بوده که تواناهی و اهارت داشرتند اارا اسرتخداد
نشدند .اگر ااکانات آاوزوهای اهارتی ان قه کم اس ها باهد آنها را تقوه کررد و هرا
افراد را برای آاوزو دوره به اناطق دهگر اانند عسسوهه و اصفهان بفرستیم که آااده برای
کار شوند .با فوالد سال گذشته توافق شد که  250نفر نیرو برای تربی در س کراردانی
توسط دانشگاه عسمی کاربردی صورت گیرد و بعد در آنجا اش ول به کار شوند حاال اگر اهن
کار در پتروشیمی اتفاق بیفتد بسیار اثمر تمر ایشود .یاصاحبه با هکری از اسرئوالن اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
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فرهنگ کار

کارگران بوای تماهسی برای کار اداود و پیشرف کاری ندارند .بهاحض اهنکه اقداری پول
گیرشان ایآهد دس از کار کردن ایکشند و اند وقتی را کار نمیکنند ترا اهنکره پرولش
تماد شود و دوباره به کار برایگردد .به همین دلیل اهارت کاری هم بینشان پاهین ایآهد.
بیشتر اتقاضیان ش سی در ان قه راننده و نگهبان و سراهدار هستند اون کارهای راحر را
ایخواهند .یاصاحبه با هکی از اسئوالن اداره کار سازاان
برای اصالح فرهنگ کار در اهن ان قه باهد کار فرهنگی صورت گیرد و از پاهه و از سر
دانشآاوزان شروع شود .بیشتر در ادارس اهنها را آاوزو دهید .هر اند که گذش زاان
و با رف وآاد گردشگران و غرهبهها به بوایان اهنجا هم تأتیر ایگرذارد و ارراودات ترأتیر
اثب دارد .یاصاحبه با هکی از اسئوالن اداره کار سازاان
اکثر جوانان اا دنبال کارهای نگهبانی ،رانندگی و سراهداری هستند که راح تر باشد .حدود
 50نفر بیمه بیکاری دارهم .تالشم بر اهن اس که بیمه بیکاری ندهیم که عادت به تنبسری
نکنند .یاصاحبه با هکی از اسئوالن اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
فرهنگ قناع پیشگی در بین اردد ان قه بهگونهای اس که اگر حرداقسی بررای زنردگی
اهیا کنند دهگر تالشی برای پیشرف نمیکنند؛ ااا همه اردد هرجور نیستند همچنان که
پنجتا انگش هکی نیس ولی اهن بهعنوان هر الگو تقرهباً غالب اس  .یاصاحبه با هکی از
اسئوالن اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
جدول شماره  :41مسئله شناسی اشتغال و بیکاری در جامعه فراگیر و سیاستهای پیشنهادی
سیاستهای پیشنهادی

مسئله شناسی محور اشتغال و بیکاری در جامعه
فراگیر
-

آما باالی بیکا ی د منطقه

-

توجه به اشتغالهای خرد و زودبازده

-

از دست فتن فعالیتهای سنتی ،کشاو زی و...

-

تقویت پتانسیلهای محلی اشتغال مانند صنایعدستی

-

مهاجرت از شهرهای اطراف برای یافتن شغل

-

تقویت پتانسیلهای اشتغال وستایی و انجاام پروژههاای

-

پااایین بااودن مها تهااای فناای باارای شااغلهای فناای و

-

حرفهای

-

توجه به پتانسیلهای گردشگری برای اشتغال

مشککت حقوق ،بیمه و مزایای کاا گران و عادم الازام

-

افزایش مها تهای فنی و حرفهای افراد جویای کا

-

تجدیاادنظر د قااوانین کااا و بیمااه د منطقااه آزاد و

قانونی به کا فرما
-

نبود بازا مناسب برای مشاغل خانگی و سنتی

-

نمونه د مناطق وستایی

متعادلسازی و احقاق حقوق کا گر

نباااود زیرسااااختهای مناساااب بااارای گردشاااگری و

-

تقویت چرخه اقتصادی تولید تا بازا فروش

شغلهای مرتبط

-

توجه به زیرساختهای گردشگری

فرهنگ قناعتپیشگی د حوزه کا

-

آموزش د حوزه فرهنگ کا ی
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جامعه بومی فراگیر (کنارک ،قصرقند و روستاهای اطراف)
منطقه تحت تأ یر منطقه آزاد ،فراتر از شاهر و شهرساتان چابهاا اسات .مهمتارین دلیال ایان
مسئله ،همجوا بودن منطقه آزاد با شهرستان چابها و شهرستان قصرقند است؛ همچنین ا تباطات
گسااترده شهرسااتان چابهااا و کنااا
مشتر

و ...باع

د مسااائلی همچااون ،خلاای مشااتر

د یاایی ،فرودگاااه

تنیده شدن این دو جامعه به هم شده است.

تأ یرات توسعهای سازمان منطقه آزاد ،همانطو که شهر چابها ا نیز تحت تأ یر خاود قارا
داده ،شهرهای اطراف ا نیز متأ ر کرده است .د نگاه شاهروندان شهرساتان چابهاا  ،باین منطقاه
آزاد و شهر چابها افتراق وجود دا د ،د نگاه شهروندان حومه مبل کنا
چابها و دیگر شهرستانها افتراق وجود دا د .به عبا تی افتراق حومه مضاع

 ،افتراق بین منطقاه و
است.

انافع ان قه آزاد ،بهصورت عادالنه تقسیمنشده اس  .تنها شاهد شهر اابهرار از آن انتفرع
شده ،ااا شهرهای همجوار اانند کنارک از انافع ان قه آزاد ،بهصورت عادالنره برخروردار
نبوده اس  .یاصاحبه با شهردار کنارک
پرویههاهی هم از طرف ان قره در کنرارک اهجادشرده ،ارثالً روشرناهی اسرکسه کنرارک و
ساختمان شهرداری کنارک توسط ان قه آزاد پیگیری شده و ایشود .یاصاحبه با شرهردار
کنارک
از اسائل دهگر ،عدد اشت ال نیروهای بوای و سهم نداشتن کنارک از اشت ال ان قه اس .
اهن اسئسه از نظر اردد بسیار اهم اس  .یاصاحبه با شهردار کنارک
هنوز بیمارستان  32تخته خوابی شهر کنارک که  10سال اس ساختهشده ،اارا بره دلیرل
نبود پاشر ،بدون استفاده اس  .دلیل اهن که نیرویهای اتخصص ااندگاری ندارند ،نبود
ااکانات و خداات زهستی اس  .نبود ادرسه اناسب ،نبود اعسم ،نبرود ااکانرات ورزشری و
بهداشتی و ...باعث ایشود که نیرویهای اتخصرص برهاحض تمرود شردن دوره خرود،
ان قه را ترک کنند .یاصاحبه با شهردار کنارک
برخالف پتانسیل اهن ان قه که ااه اصسی آن تجارت درهاهی اس اتأسفانه اردد اطراف
انتفع نمیشوند و در حملونقل هم بیشتر غیربوای و اتباع خارجی هستند .از طرفری ترردد
بیشتر اتوابیلها اانند ترهسیها باعرث افرااهش تصرادفات بهبره تبرع آن افرااهش فروتی و
اعسولین در اهن ان قه شده اس  .یاصاحبه با هکی از اسئوالن کمیته ااداد
با توجه به پتانسیلهای کنا

 ،پیشنهادها و انتظا ت جامعه بومی بیشتر همان فع کمبودها و

توجه ویژه به افزایش دسترسی و سرانههای مو دنیاز جامعه است.
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کنارک پتانسیل خروبی بررای گردشرگری دارد ،اارا فعالیر و زهرسراخ های الزد بررای
گردشگری پیگیری نمیشود .ان قه آزاد باهد کارهاهی انجاد دهد که افرراد بیشرتری از آن
انتفع شوند؛ ااننرد بهداشر و سراخ بیمارسرتان ،سراخ اردارس و ...ورود بره اسرئسه
حاشیهنشینی که با توجه به انابع از توان شهرداریها خارج اسر  ،ان قره آزاد وارد شرود.
ان قه اابهار – کنارک زهرساخ الزد برای پاسرخگوهی بره تعرداد گردشرگران نروروز را
نداش  .برای اهن اسئسه باهد برنااهرهای و زهرساخ ها را آااده کنرد .کمرپ گردشرگری،
زهرساخ های جادهای ،تعرداد پروازهرا بره اقصرد کنرارک و...از اهمتررهن کارهرا اسر .
زهرساخ های نیروی انسانی را برای افااهش توانمنردیهای حرفرهای و تخصصری اهجراد
کند .یاصاحبه با شهردار کنارک
پیگیری پارک شهرداری و به نتیجه رساندن آن ایتواند از اقدااات اهم ان قه آزاد باشرد.
یاصاحبه با شهردار کنارک
جدول شماره  :42مسئله شناسی جامعه بومی فراگیر و سیاستهای پیشنهادی
سیاستهای پیشنهادی

مسئله شناسی محور جامعه بومی فراگیر
(کنارک ،قصرقند و روستاهای اطراف)
-

محرومیتهای شدید د دسترسی به خدمات شهری و

-

زیربنایی
-

احساس بیعدالتی مضاع

سرانههای خدمات شهری و زیربنایی
از عملکرد منطقه آزاد و

بیتوجهی به جامعه محلی از طرف منطقه آزاد
-

توجه به توسعه منطقه و بکفصل د ا تباط با

-

انجام پروژهها با حداکبر ذینفعان د جوامع
پیرامون مانند شهرستان کنا

و قصر قند
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آب آشامیدنی ،مسئله مهم چابهار
یکی از مسائل مهم ،شهر چابها و منطقه ،آب آشاامیدنی و دسترسای باه آن اسات .تنهاا 20
د صد شهرساتان باه آب آشاامیدنی لولهکشای شاده دسترسای دا د و بقیاه شهرساتان بهصاو ت
سقایی ،آب سانی میشود .این مسائله هام از نظار اجتمااعی و هام از نظار امکاناات زیربناایی از
اهمیت باالیی برخو د است .د وضعیت کنونی یکی از افتراقهای منطقه آزاد با شهر چابها  ،باه
مسئله آب آشامیدنی  24ساعته منطقه آزاد و  2ساعته شهر چابها مربوط میشود .این مسئله چنان
د نگاه مردم مهم است که منطقه آزاد ا د این مسئله دخیل میدانند کاه ساهم آب شاهر ا باه
خود اختصاص داده و آب شهر ا قطع کارده اسات .آب منطقاه آزاد و شاهر چابهاا از دساتگاه
آبشیرینکن ،کنا

تأمین میشود.

هکی از اشکالت شهرستان اابهار اسئسه آب اس که هنروز تنهرا  21درصرد شهرسرتان،
دسترسی به آب لولهکشی دارد و  79درصد بهصورت سقاهی آب آشاایدنی دارند.
اسئسه آب در ان قه ،اسرئسه بسریار اهرم و حیراتی اسر  .اره آب آشراایدنی و اره آب
کشاورزی ،از اهمترهن اسائسی اس که باهد در ارورد آن برناارهرهرای و اردهره وهرژه
صورت گیرد .یسرپرس کارگاه پتروشیمی
اهم ترهن اسئسه ان قه آب هس که باعث از برین رفرتن کشراورزی و گسرترو فقرر در
روستاها ایشود که اتعاقباً انجر به حاشیهنشینی ایشود کره باهسرتی حرداقل آب شررب
روستاهیها و شهرستان تأاین شود .اگر اشکل آب حل شود پاهرداری زنردگی در روسرتاها
هم بهتر ایشود و اردد ایتوانند از طرهق اشت ال به کشراورزی زنردگی حرداقسی خرود را
تأاین کنند .یاصاحبه با هکی از اسئوالن کمیته ااداد
جدول شماره  :43مسئله شناسی آب آشامیدنی ،مسئله مهم چابهار و سیاستهای پیشنهادی
سیاستهای پیشنهادی

مسئله شناسی محور آب آشامیدنی ،مسئله مهم
چابهار
-

آب شرب یکی از مهمترین مشکلهای منطقه

-

تأمین زیرساخت مناسب برای تأمین آب شرب

| 98گزا ش وضعیت اجتماعی حوزه نفوذ منطقه آزاد چابها از د یچه آما و دادههای میدانی
گردشگری چابهار
از صنعت گردشگری بهعنوان موتو توسعه نام برده میشاود و باه علات اهمیتای کاه از نظار
اقتصادی و اجتماعی دا د؛ وز باه وز بیشاتر مو دتوجاه قارا گرفتاه و دولتهاا باه آن اهمیات
میدهند و امروزه یکی از پایههای اصلی و استوا اقتصاد جهاان و از جملاه صانایع مهام باا شاد
سریع د توسعه اقتصادی جهان است که با ایجاد باالترین میزان ا زشافزوده بهصو ت مساتقیم و
غیرمستقیم میتواند سایر فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی ا تحت تأ یر قرا دهد.


فضاهای گردشگری  -اقامتی

برخکف ظرفیتهای فراوان د سطح کشو  ،صنعت گردشگری د وضعیت نامناسابی قارا
دا د .استان سیستان و بلوچستان و بهویژه شهرستانهای مو دبر سی ،چابها  ،کنا

 ،سارباز و...

از ظرفیتهاای بساایا باااالی طبیعای برخااو دا هسااتند کاه برخاای از آنهااا د ساطح جهااان نیااز
منحصربهفرد هستند .یکی از زیرساختهای گردشاگری توجاه باه وضاعیت اقامتگاههاا و تجهیاز
آنها است .حدود  3400اقامتگاه د سطح کشو وجود دا د که تنها  36مو د  5ستا ه اسات .د
سطح استان  35اقامتگاه وجود دا د که هی یک  5ستا ه نبوده و تنها  3مو د  4ستا ه هست که 2
مو د از آنها د شهر چابها قرا گرفته اسات .یکای از ماوا د د برناماه یزی گردشاگری بایاد
تقویت زیرساختهای اولیه مانند اقامتگاههای مناسب برای شهرستانهای حوزه نفوذ باشد.
جدول شماره  :44اقامتگاههای گردشگری به تفکیک محدودهای موردبررسی برحسب نوع
جمع

محدوده

5ستاره

4ستاره

3ستاره 1و  2ستاره مهمانپذیر

اقامتگاهها
7

هتل

پانسیون

آپارتمان

3408

36

105

294

718

1345

763

147

سیستان و بلوچستان

35

0

3

1

7

22

2

0

کل حوزه نفوذ

5

0

2

0

0

3

0

0

شهرستان چابهار

4

0

2

0

0

2

0

0

شهرستان کنارک

0

0

0

0

0

0

0

0

شهرستان سرباز

0

0

0

0

0

0

0

0

شهرستان قصرقند

0

0

0

0

0

0

0

0

شهرستان نیک شهر

1

0

0

0

0

1

0

0

کل کشور

 :7دادههای کل کشو  ،د سالنامه  ،1395ناق

بود.
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نمودار شماره  :32درصد انواع اقامتگاههای محدودههای موردبررسی



گردشگری بهمثابه صنعت

صنعت تو یسم یکی از گستردهترین حرفهها د جهان اسات کاه میلیونهاا نفار د سرتاسار
جهان ا به کا مشغول کرده است و با توجه به سروکا داشتن باا جغرافیاا و مکانهاای مختلا
بااهعنوان مرکزیاات خااود تمااام جهااان و کشااو ها ا شااامل میشااود .ایاان صاانعت ا زآو ی و
د آمدزایی بسیا عظیم و مناسبی ا د پی دا د و میتواند برای میلیونها نفر اشتغالزایی کند.
بر اساس گزا ش شو ای جهانی سفر و گردشگری کاه باه مقایساه ساهم اقتصاادی صانایع
مختل

د دنیا پرداخته د سال  2016بخش سفر و گردشگری تبه چها م مشا کت اقتصادی و

اشتغال د بین صنایع مختل

د جهان ا به خود اختصاص داده است .طبق ایان گازا ش ،میازان

مشا کت این بخش د تولید ناخال

داخلی جهان بیش از بخشهاایی همچاون خود وساازی و

کشاو زی و مشا کت آن د ایجاد اشتغال از خود وسازی نیاز بیشاتر باوده اسات .باراین اسااس
میتوان گفت که صنعت گردشاگری از جملاه اصالیترین صانایعی اسات کاه بیشاترین ساود و
بازدهی و از سوی دیگر ،کمترین هزینه ا دا د.

از آنجا که صنع گردشگری زودبازده اس و نیازاند زهرساخ های پیچیده و آنانانی و
فنّاوری اروپاهی نیس  ،شما بیشترهن بازدهی را دارهد .اثالً کشور گرجستان را اگر در نظرر
بگیرهد پنج سال قبل اه کشوری بوده االن آن را ببینید و اهرن بره خراطر بسرتر و حضرور
گردشگران اس  .اگر به ترکیه نگاه کنید هم همینطور و اهن اوقعی شران دو حالر دارد
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اول در پول درآوردن و دود در آرااشی که به اردد خودشان دارند ایدهنرد .اهرن صرنع
بیشترهن بازدهی و کمترهن ضرر رو دارد و ایکاو از اهن بازدهی بسیار زهاد گردشگری در
جه نیل به اهدافمان در اابهار استفاده بیشتر ایبردهم یاصاحبه با هکری از کارشناسران
حوزه گردشگری .


مسائل و مشکالت گردشگری



محدودیتهای قانونی مانعی برای توسعه گردشگری

هر کشو ی قانون خاص خودش ا دا د و براساس این قانون باید برناماه یزیها انجاام شاود
که قانون اساسی و هم قانون شرع به نظر برخی محدودیتهایی بارای توساعه گردشاگری ایجااد

میکند و این محدودیتها بیشتر د مناطق ساحلی نمود پیدا میکنند.
احدوده های اا به قوانین کشوری برایگردد که اهرن قروانین نشرات گرفتره از قروانین
شرعی اس  .امکن اس که گردشگری به هر شهر بندری ها ساحسی برود آنجرا در ب رل
درها راح باشد .در اهنجا نه قوانین اجازه همچنین ایای را ایدهد و نه سن های دهنی و
قوای .ولی اا ایتوانیم اهن را هدفمند کنیم و همین استفاده را بهگونهای به کار ببرهم که
تظاهر به فساد نشود اگر هر اقدار در اهن زاینه خالقی داشته باشریم و نروعی نروآوری
داشته باشیم نوآوری که با قوانین شرع تضادی نداشته باشد .یاصاحبه با هکی از کارشناسان
حوزه گردشگری .
احدوده هاهی که ان قه دارد نیاز به اصوبات اجسو شورای اسالای دارد و اهرن اوانرع
برای خدا رسانی ان قه اهجاد اانع ایکنند ،اون اصوبات اجسو اخالف اهرن اوجرود
اس  .اون همانگونه که از اسمش برایآهد باهد آزاد عمل کنند که اهن اصوبات اجسرو
اهن آزادی را از ان قه گرفتهاند .یاصاحبه با هکی از کارشناسان حوزه گردشگری .


دولتیسازی و اختصاصیسازی سواحل ،آفت توسعه گردشگری

هکی از اسائسی که ادهران شهری و ان قه آزاد با آن دس و پنجه نررد ایکننرد ،دولتری
سازی و اختصاصی سازی سواحل درهای اابهار اس  .هکی از اصسیترهن اکان گردشگری
شهر اابهار ،وجود ساحل اس که اتأسفانه اکثر در تسسط ارگانها و سرازاانهای دولتری
اس و کمتر از اهرن سراحل در بحرث گردشرگری استفادهشرده اسر و اهرن ارگانهرا و
سازاانهای دولتی اجازه همچنین برنااهای را نمیدهنرد .ارثالً در بحرث گردشرگری ارا
آف هاهی وجود دارد اثالً در خسیج اابهار بهعنوان کشتیسازی اجوز دادهاند .در دل پیکره
گردشگری ،کشتیسازی زدهاند که ارانع ورود گردشرگران بره اهرن اوقعیر شردهاند .هرا
بهترهنها و اهمترهن جا اابهار درها بارگ اس که اتأسفانه اهرن اکران را همینجروری
ادارات دولتی دارند به خود اختصا ایدهند ترا بره انتهرا و نادهرر درهرا رسریده اسر .
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ارگانها و سازاانها اانیتی اثل سپاه که در داخل ان قه آزاد زاینهرای زهرادی را دهروار
کرده بخش دهگر در اختیار دانشگاه اس یاصاحبه با هکی از کارشناسان حوزه گردشگری .
در اورد توسعه گردشگری احدوده های وجود دارد که از جمسه اهمترهن اهنها ایتروان
به زهادهخواهی سازاانها و ارگانهای دولتی و نظاای اشاره کرد ،ارا که هکری از بهتررهن
جاهای اابهار ،درها و ساحل آن اس که اتأسفانه اهرن سرازاانها و ارگانهرا همره اهرن
ساحل رو به خودشان اختصا دادهاند و اکثر اهن ساحل رو دهروار کردهانرد .ایتروان بره
سازاان بنادر اشاره کرد ،به سپاه ،دانشگاه و ...اشاره کرد کره دسترسری ارردد رو بره اهرن
ساحل زهبا احرود ساختهاند و نمیتوان از اهنها استفاده و بهرهای برد یاصاحبه با هکری از
کارشناسان حوزه گردشگری .


مهیا نبودن زیرساخت و امکانات اولیه برای گردشگران

از نیازهای ضرو ی گردشگران این است که زیرسااختهای اولیاه و امکاناات ابتادایی مبال
آب آشامیدنی و سرویسهای بهداشتی مهیا باشد .بهنوعی این نیازها ،پیشنیاز برای سافر هساتند.
د صو ت مهیا نبودن این امکانات ،گردشگران با مشککت عدیدهای دست و پنجه نرم میکنند.
متأسفانه این نیازها و امکانات بهصو ت مطلوب د شهر چابها بارای گردشاگران مهیاا نیسات و
گردشگران د شهر چابها هنوز با نیازهای اولیهشان دست و پنجه نرم میکنند و بارای فاع ایان
نیازها با مشککت عدیدهای وبرو هستند.
یکی از مدیران د با ه مهیا نبودن زیرساختهای الزم میگوید:

زهرساخ ها و ااکانات اولیه برای گردشگری اتأسفانه وجود ندارد و اهرن برهنوعی همران
قضیه ارغ و تخمارغ اس اونکه قبالً کسی نیاارده ارا بره فکراران نرسریده کره اهرن
ااکانات را اهیا کنیم.
ولی اتأسفانه همانگونه که استحضرهد شهرهای گردشگری باهد زهرسراخ های اولیره و
ابتداهی را داشته باشند و شهر اابهار از اهن لحاظ در احدوده کاارل قررار دارد .برازخورد
اهن قضیه اهن اس که االن وقتی اهاد نروروز ایشرود سریل ارردد بره اهنجرا ایآهنرد و
اتأسفانه زهرساخ های شهری اا جوابگوی اهن جمعی نیسر و همرواره دارار اشرکل
ایشوهم و خود اهن گردشگران هم با اشکالت عدهردهای دسر و پنجره نررد ایکننرد.
گردشگر هر جای دنیا که سفر کند ،نیازاند هر سرری اقردااات اولیره از طررف اردهره
شهرهای آن ان قه اس که اتأسفانه ورود اهن ادهره شهری برای اهجاد زهرساخ های
شهری خیسی کم اس اگر اه در اند سال اخیر تالوهای زهرادی صرورت گرفتره اسر
یاصاحبه با هکی از کارشناسان حوزه گردشگری .
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ولی به نظر ان شاهد هکی از دالهسی که ان به دوستانمان ایگوهم که االن خیسی در اورد
اابهار تبسی ات نکنید ،به اهن خاطر اس که وقتری بره اهنجرا ایآهنرد و برایگردنرد ،اگرر
ااکانات براهش اهیا نباشد ایتواند سفر بدی براهشان باشد و ایگوهند ان رفرتم ،ایرای
نبود ،نروهد .لذا اتناوب با حضور گردشگران ارا باهرد در حروزه زهرسراختی تکمیرل کنریم.
یاصاحبه با هکی از کارشناسان حوزه گردشگری .


مشکالت اقامتی مانعی برای توسعه گردشگری

د سالیان گذشته و همچنین هنوز هم شهر چابها با مشککت عدیدهای د ابطه با موضاوع
اقامت گردشگران دست و پنجه نرم میکند و هنوز هم این مسائل د بح اقامات وجاود دا د و
این موضوع به اصلیترین چالش و دغدغه گردشگران تبدیل شده اسات .از عاواملی کاه د ایان
دخیل هستند میتوان به عدم توازن مسافرت د همه ماهای سال اشا ه کرد ،چرا که اکبر مسافران
و گردشگران فقط د تعطیکت نو وز به چابها سفر میکنند و د بقیاه ساال خباری از مساافر و
گردشگر نیست.

ازلحاظ اقاا اسافران هم با اشکالت عدهدهای دس و پنجه نرد ایکنیم و در بین اهن
سالها رشد اندانی پیدا نکرده اس اون اسافرانی که به اابهار ایآهند بهصورت اتوازن
و در طول و همه اهاد سال نیس و به خاطر همین سرااههگذاران زهاد ااهل نیسرتند ارون
فقط در نوروز نمیتوان فقط هاار تخ آااده و اهیا کرد و در ساهر اهاد اثالً فقط  6تخر
پر شود یاصاحبه با هکی از کارشناسان حوزه گردشگری .
از جمسه اصسیترهن دغدغهای که داشتم همین اوضوع اسکان بود .هرجاهی که رفتم از قبل
پر بود و اصالً هرشب در پارک خوابیدد و اهن برای شهر اابهار خوشراهند نیسر ؛ و باهرد
فکری برای اهن اوضوع شود یاصاحبه با هکی از گردشگران اابهار .


پتانسیلهای گردشگری بالقوه چابهار

شهر چابها یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان است که از بز گتارین بنااد ایاران
است و البته تنها بند اقیانوسی ایران است و از جمله شهرهای استان سیستان و بلوچستان است که
بیشترین جاذبههای گردشگری ا دا د و از جمله نقاطی اسات کاه بیشاترین گردشاگر ا جاذب
میکند .چابها جاذبههای دیدنی بسیا ی دا د که هرساله سیل عظیمی از گردشگران و مساافران
ا بهسوی خود جلب میکند .همچنین چابها به علت آنکه منطقه آزاد تجا ی است ،قیمتهای
مناسبی برای خرید دا د و د خود شهر ،منطقهای به نام منطقه آزاد که محل قرا گرفتن بازا ها و
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مجتمعهای تجا ی اسات ،وجاود دا د .باه علات آبوهاوای چابهاا  ،پوشاش گیااهی خااص و
منحصر به فردی د اطراف شهر مشاهده میشود که گردشگرانی زیادی جذب میکند.

به لحاظ گردشگری اگر بخواهیم سهمی برای گردشگری در نظر بگیررهم ،اابهرار سرهم
قابلتوجهی ندارد .ولی اگر بخواهیم در اورد جذابی های گردشگری شهر اابهار ایهارنظر
کنیم شاهد در سواحل جنروبی اهرران نظیرری اثرل اابهرار نردارهم یاصراحبه برا هکری از
کارشناسان حوزه گردشگری .
همچنین یکی دیگر از مدیران د مو د قابلیتهای بالقوه گردشگری چابها معتقد است که:

اابهار هکی از شهرهای استان سیستان و بسواستان اس که یرفی های زهاد گردشرگری
دارد و اهن یرفی ها و پتانسیلها خدادادی هستند و خوداان هیچ هاهنهای برای وجود اهن
یرفی ها نکردهاهم و از طرف دهگر برای شکوفاهی و بالفعرل کرردن اهرن یرفی هرا هرم
اتأسفانه سرااههگذاری زهادی انجاد ندادهاهم و اتأسرفانه از اهرن پتانسریلها و یرفی هرا
بهرهای نبردهاهم .ان هر خاطرهای تعرهف کنم از زاانی که در دانشگاه االای اش ول بره
تحصیل بودد و به اکثر نقا ساحسی آسیای شرقی اثرل سررهالنکا ،ارالای ،انردونای و ...
سفرکرده بودد و هربار در جاهره بالی که هکی از بهترهن جااهر زهبای جهران اسر قردد
ایزدد با هر تورهس سوئدی در آنجا االقات کردد و از ارن پرسرید کجراهی هسرتید و
گفتم اهران تا رسیدهم به اابهار با تعجب سؤال کرد که اابهار به آن زهباهی را ول کردهاهد
و به جاهره بالی آادهاهد و تعرهف کرد که در قبل از انقالب به اابهار آاردهاد و آن سراحل
زهباهی که در اابهار دهده بودد در هیچ جای جهان ندهدهاد .اا اهن ساحل زهبا را دارهم ولی
اتأسفانه استفاده و بهره الزد را نبردهاهم یاصاحبه با هکی از کارشناسان حوزه گردشگری .
عکوه بر این ،یکی دیگر از مدیران هم معتقد است که:

در اورد یرفی ها و پتانسیلهای گردشگری شهر اابهار باهد بگوهیم که ای ندارد ،ارا که
همه جنبههای اختسف را دارد .اگر تورهسم و یئوتورهسم گردشگری فرهنگری ،گردشرگری
تارهخی ،گردشگری درهاهی دراانی و  ...هر آنچه که در بین تماای زهراجموعههای صنع
تورهسم وجود دارد اابهرار همره را برا هرم دارد یاصراحبه برا هکری از کارشناسران حروزه
گردشگری .
شهر اابهار به لحاظ اوقعی ج رافیای و از نظر اقسیمی و آبوهوای همواره بهعنوان هکی
از شهرهای جذاب گردشگری ا رح بوده اس ؛ و وجود پتانسیلهای برالقوهای کره شرهر
اابهار دارد و از لحاظ همجواری که برا درهرا دارد و دارا برودن دو سراحل آراد و اقیرانوس
بهعنوان هکی از شهرهای انحصر به فرد بندری کشور احسوب ایشود کره ارورد توجره
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گردشگران و سیاح گران دا خسی و خارجی و در اکثر اهاد بوده اس یاصراحبه برا هکری از
گردشگران اابهار .
گردشگرانی که مصاحبه کردهاند هم به پتانسیلهای بالقوه چابها اشا ه کردهاناد .د هماین
زمینه یکی از مشا کتکنندگان معتقد بود که:

اابهار واقعاً بینظیر اس و همهایا دارد .زاانی که به اابهار آادد واقعاً اتحیر شدهاد کره
اثالً هم درهرای کوارر رو دارد کره درهرا کرااالً آراد اسر و هرم درهرا برارگ رو دارد
کهاوجهای او به بیش از اند اتر ایرسد یاصاحبه با هکی از گردشگران اابهار .
اابهار جای خیسی دهدنی اس که هم جای خروبی بررای خرهرد اسر و همجراهی بررای
سیاح و گردشگری .هر اوقع که با خانوادهاد به اابهار آادهاد ،ایرا جدهردی دهردهاهم و
اصالً براهم تکراری نبوده یاصاحبه با هکی از گردشگران اابهار .
حیف اس اهن شهر به اهن زهباهی که اهنهمه یرفی و پتانسیل در همه زاینهها و ابعراد
گردشگری دارد که اکثر اهن یرفی ها خدادادی هستند ولری قردر اهنهرا رو نمریدانیم و
ازشان استفاده نمیکنیم و بهرهای نمیبرهم یاصاحبه با هکی از گردشگران اابهار .


چابهار؛ تجربه چهار بهار

چابها یکی از شهرهایی است که آب هوای ویژهای دا د و وضیعت آبوهاوایش متفااوت
از سایر جاهای کشو مان است؛ چرا که د فصل سرما که اکبار منااطق ایاران دا ای آبوهاوای
سرد هستند و د بعضی جاها یخبندان اسات و بارف میباا د ،هاوای چابهاا  ،بهاا ی اسات و د
تابستان یعنی ماههای مرداد و شهریو هم که وضاعیت آبوهاوای اکبار منااطق کشاو مان گارم
است ،وضعیت هوای چابها به علت و زش بادهای مونسون ،بها ی است؛ یعنای اینکاه وضاعیت
آب و هوایی چابها د هر چها فصل ،بها ی و خنک است.

از جمسه دهگر یرفی های شهر اابهار ایتوان به نوع آب و هوای اابهار اشراره کررد کره
واقعاً خا و وهژه شهر اابهار اس اون که در ااههای اثل تیر ،ارداد و شهرهور که همه
شهرهای اهران گرد ایباشند ،در شهر اابهار بادهای اونسون اریورزد و اهرن براد هروای
شهر اابهار رو خنر ایکند و همچنین در فصل زاستان که اکثر شهرهای اهران سررد و
هخ بندان هستند ،شهر اابهار هوای بهاری دارد و اصالً خبری از هوای سررد و هرخ بنردان
نیس یاصاحبه با هکی از کارشناسان حوزه گردشگری .
آب و هوای اابهار خیسی خا و وهرژه اسر و همانگونره کره از اسرمش اعسرود اسر
همیشهبهار اس هعنی اهارفصل بهار در شهر اابهار دارهم یاصاحبه با هکی از گردشگران
اابهار .

کن سوم :جامعه محلی | 105

خودد تجربه سفر در فصل زاستان رو به اابهار ندارد .ولی دوستانم که به اهنجا آاده بودند
به هم همیشه ایگفتند که در فصل زاستان اهنجا هوا بهاری اس تا اهنکه زاستان ااسال
به اهنجا آادد و واقعاً هوا بهاری بود و خیسی لذت برردد یاصراحبه برا هکری از گردشرگران
اابهار .


چابهار؛ هند کوچک ایران

به علت نوع و شرایط آب و هوایی و نوع میوههای گرمسیری که د چابها کشت میشاود،
چابها به هند کوچک ایران مشهو است .همچنین یکی دیگر از دالیل ایان نامگاذا ی میتاوان
نوع پوشش زنان و هم مردان است که شباهتهای زیادی با نوع پوشش بعضای از هنادیها دا د.
براساس همین موضوع یکی از موا دی که چابها ا با آن د کشو مان میشناسند ،هند کوچک
هست که این موضوع هم از دید مدیران و مشا کتکنندگان پنهان نمانده و افراد زیادی باه ایان
موضوع اشا هکردهاند.

اابهار به نظرد از همه نظر شبیه به هند اس ولی هندیها از پتانسریلها و یرفی هراهی
که وجود داشته ،حداکثر استفاده رو بردهانرد .هرم از یرفی هرای کشاورزیشران حرداکثر
استفاده رو بردهاند و هرم از یرفی هرای درهرا و ساحسیشران .ولری اتأسرفانه ارا از اهرن
یرفی ها استفاده نبردهاهم و به خاطر همین خیسی جا داره تا اابهار به هند کوار واقعری
تبدهل شود یاصاحبه با هکی از کارشناسان حوزه گردشگری .
زاانی که وارد اابهار شدد ،هر لحظه احساس کردد ،وارد هند شدهاد ،ارا که ایوههراهی
اثل نارگیل و انبه و اوز فقط در هند وجود دارد و از سوی دهگر به نوع پوشش هرم نگراه
کردد شباه های زهادی با هند داش و اهنها همه در اابهار وجود داشرتند یاصراحبه برا
هکی از گردشگران اابهار .


ساحل اقیانوسی و آرام بهعنوان یک ظرفیت گردشگری

از جمله اصلیترین ظرفیتهاای چابهاا  ،وجاود د یاا و سااحل بکار آن اسات .ایان سااحل
آنچنان قشنگ و جذاب و دیدنی است که بیش از نیمای از گردشاگران فقاط بارای دیادن ایان
ساحل به شهر چابها میآیند .چون خاص و ویاژه اسات ،چاون همزماان دو ناوع سااحل آ ام و
اقیانوسی دا د .ساحل آ ام آن تا بیش از یک کیلومتر کامک آ ام است و عماق اش باه یاک متار
نمی سد و جای دیدنی برای و زشهای د یایی آ ام است و از سوی دیگار مناساب شانا اسات.
ساحل اقیانوسی یا د یا بز گ نیز ساحلی است که موجهایش به بیش از ده متار و عماق اش هام
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به بیش از دهها متر می سد و این ناوع سااحل مناساب و زشهاای مبال موجساوا ی ،غواصای،
اسکی وی آب و ...است و فاصله این دو ساحل هم زیاد نیست.

وجود پتانسیلهای بالقوهای که شهر اابهار دارد و از لحاظ همجواری که با درها دارد و دارا
بودن دو ساحل آراد و اقیانوس بهعنوان هکی از شهرهای انحصر بره فررد بنردری کشرور
احسوب ایشود که اورد توجه گردشگران و سیاح گران داخسی و خرارجی در اکثرر اهراد
بوده اس یاصاحبه با هکی از کارشناسان حوزه گردشگری .
اکبر گردشگرانی که به چابها سفرکردهاند از این جاذابیتهای سااحلی واقعاا شاوکه شاده
بودند که د همین زمینه یکی از این گردشگران معتقد بود که:

اابهار احشر اس  ،شهری جذاب و دهدنی ،شهری که هم درها کوار رو دارد کره کیرف
ایدهد برای شنا و آبتنی اون تا اند کیسواتر عمق او زهاد نیس و از سوی دهگر برای
دهدن اوج های با انردهن اترر فاصرسه زهرادی نباهرد رفر و اهرن برراهم واقعراً جرذاب و
فرااوونشدنی هستند یاصاحبه با هکی از گردشگران اابهار .
زاانی که به اابهار آادد و اهن دو نوع ساحل رو دهدد هعنی درها بارگ و درهرا کوارر .از
سوی دهگر در کنار هم بودن اهن دو نوع ساحل هرایا بینظیری اس تا حاال جای دهگر
ندهدهاد و حتی نشنیدهاد .اون برای همه گروههای سرنی و هرر نروع ورزو اهرن دو نروع
ساحل اناسب و ا سوب هستند یاصاحبه با هکی از گردشگران اابهار .


تعامل منطقه آزاد و میراث فرهنگی برای توسعه گردشگری

برای توسعه گردشگری اقدامات یکنهاد یا ا گان کافی نیست؛ بلکه باید اکبار ساازمانها و
ا گان دستبهدست هم بدهند و باهم تعامل و همکا یهای مختلفی داشته باشند و این همکاا ی
ا د زمینه های مختل

ادامه دهند تا آن زمان شاید توسعه اتفاق بیفتد .برای توساعه گردشاگری

شهر چابها هم اقدامات یک سازمان مبل منطقه آزاد کافی نیست؛ بلکه باید همه سازمانها تکش
و همکا ی خوبی داشته باشاند؛ باهویژه میاراث فرهنگای باهعنوان متاولی امار و منطقاه آزاد بایاد
تعامکت بیشتری برای توسعه گردشگری هم منطقه آزاد و هم شهر چابها داشته باشند.

ان قه آزاد ایتواند در زاینههای گوناگون و بهخصو گردشگری ،سررااههگذاری کنرد و
اگراه تالوها و اقداااتی در اهن سالها انجادشده اس  ،ااا به نظرد بهاندازه کافی به اهن
اوضوع توجه نشده اس  ،اراکه همه هموغم ادهران ان قه ازا اربو به احدوده ان قره
آزاد بوده اس و درزاینه شهر اابهار و حواه اقردااات زهراد ارؤتری انجراد نرداده اسر .
همچنین فقط سرااههگذاری ان قره آزاد کرافی نیسر  ،بسکره سرازاان ایرراث فرهنگری
بهعنوان اتولی اار باهد تالوها و اقدااات بیشتری انجاد دهد و تعاال بیتشری برا ان قره
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آزاد و ادهران شهری اابهار اهجاد کند تا از اهن تعاال سازاانی ،توسرعه گردشرگری عاهرد
شهر اابهار گردد


مهیا ساختن بسترهای آموزشی برای تولیدهای محلی

یکی از موضوعاتی که باید حساسیت بیشتری به آن داشته باشیم و یکای از عوامال گساترش
گردشگری است ،بح

اهنماهای گردشگری محلی و آموزشهای الزم بارای آناان اسات .د

صو تی که د منطقه تو لید های محلی فعال باشند ،بح

گردشگری هام فعاالتر خواهاد شاد.

برای تو لید های محلی باید ککسهای آموزشی متعاددی برناماه یزی شاود چاون د صاو ت
عدم آموزش ،با ضر ها و زیانهای متعددی وبرو میشوند که این موضوع به ضر گردشاگری
منطقه خواهد شد.

تورلیدرهای احسی هم اتأسرفانه آاوزوهرای الزد را ندهدهانرد و حسراب و کتراب همره
وهژگیهای الزد تور را در نظر نمیگیرند که اتأسرفانه در اولرین تجربره ضررر ایکننرد و
تورلیدرها عالوه بر اهنکه گردشرگران از جاهرای دهردنی دهردن کننرد و لرذت ببرنرد باهرد
حسابوکتاب هم بسد باشند بهتر اس که اهن تورلیدرهای احسی اهرن آاوزوهرای ارالی
اناسب را فرا گیرند یاصاحبه با هکی از کارشناسان حوزه گردشگری .


توسعه ورزشهای آبی و دریایی برای جذب بیشتر گردشگران

از جمله قابلیتها و پتانسیلهایی که شهر چابها دا د ،و زشهای آبای و د یاایی اسات .د
صو ت توسعه و تروی این و زشها استقبال گردشگران چند برابر میشود .د چناد ساال اخیار
اقداماتی برای توسعه ایان ناوع و زشهاا د شاهر چابهاا انجاام شاده اسات و باهتبع آن ،تعاداد
گردشگرانی که از این بازیها استقبال کردهاند ،چند برابر شده اسات .د صاو ت وجاود برناماه
خاص و ویژه برای تروی و گسترش این نوع و زشها بار تعاداد گردشاگران افازوده میشاود و
هرسال شاهد جمعیت زیادی از گردشگران خواهیم بود که برای انجام این و زشها میآیند.

اهمترهن پتانسیل شهر اابهار درها اس که اتأسفانه استفاده زهادی ازو نکردهاهم .فقط از
درها برای ااهیگیری و صید و صیادی استفاده کردهاهم و ق ب صریادی کشرور هسرتیم و
طبق آاار اداره شیالت ،بارگترهن ق ب صیادی آسیای شرقی هستیم؛ ااا از نظر اسافری
و گش های درهاهی ،اسافربری تقرهباً در حد صفر هستیم .تفرهحات درهاهی و ورزوهرای
درهاهی هم اصالً وجود ندارد و از اهنها بهشدت ایتوان گردشگر جذب کرد یاصراحبه برا
هکی از کارشناسان حوزه گردشگری .
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حیف اس شهر اابهار که اصالً ورزوهای درهاهی اثل اوج سواری و قاهق سواری و ج
اسکی و .رو ندارد و از اهن ورزوها ایتوان پول کالنی به جیب باند و تعداد زهادی افرراد
رو سرکار و اش ول کنند یاصاحبه با هکی از گردشگران اابهار .
جدول شماره  :45مسئله شناسی گردشگری و سیاستهای پیشنهادی
مسئله شناسی محور گردشگری
-

نگاه جزیرهای مدیران د مباح مربوط به گردشگری
نگاه نقطهای به چابها د مباح
و انفکا

سیاستهای پیشنهادی
-

مربوط به گردشاگری

از سایر مناطق همجوا

تأمین زیرساخت مناسب برای تأمین آب شرب باهعنوان
یکی از مهمترین اقدامات

-

تبلیغاااات گساااترده د باااا ه ویژگیهاااا ،ظرفیتهاااا و

-

احساس ناامنی با توجه به تبلیغات سوء از استان و منطقه

-

عدم وجود زیرساختهای فاهی اولیه برای گردشگران

-

کلنگری د با ه گردشگری منطقه

-

آگاهی کم اهنمایان تو های گردشگری

-

ایجاد فرصتها و اعطای امتیازات بارای سارمایهگذا ان

-

جاذبههای فرهنگی ،طبیعی ،تا یخی و اقتصادی منطقه

اههای ا تباطی نامناسب برای گردشگران و بااال باودن
هزینه سفر با هواپیما

-

تأ یر عامل حاشیهنشینی و فقر د کاهش گردشگر

-

عدم وجود امکانات برای استفاده از سواحل

-

عدم آشنایی با جاذبههای گردشگری د داخل و خا ج
از کشو

-

عدم وجود جاذبه برای سرمایهگذا ان

-

وجود مشکل آب آشامیدنی

د بخش گردشگری
-

اصااکح شاابکه مواصااکتی و گسااترش زیرساااختهای
گردشگری مانند هتل ،فرودگاه و...

-

انتفاع عمومی د گسترش گردشاگری کاه باه اشاتغال،
کاهش فقر و افزایش فاه جامعه محلی کمک کند.

-

حمایااات از بخاااش خصوصااای بااارای همکاااا ی د
گردشگری منطقه

-

باااال بااردن ا زشافاازوده محصااوالت منطقااه از طریااق
گسترش گردشگری

رکن چهارم :محیطزیست
وضعیت محیطزیست چابهار
یکی از ا کان مهم د بح
مبح

مسئولیت اجتماعی شارکتی توجاه باه محیطزیسات اسات .ایان

زمانی برجسته میشود کاه د یاک منطقاه حسااس و شاکننده زیساتمحیطی ،طرحهاای

گسترده توسعهای مانند بناد  ،پتروشیمی ،فاوالد و ...ا داشاته باشایم .کمآبای ،ساواحل گساترده
مرجانی و جنگلهای حرا ،صنایع سنگین ،عدم تصفیه فاضکب و پسماندهای شاهری و گساترش
وزبه وز جمعیت د منطقه ،محیطزیست ا دچا چالش میکند .فعالیت بند ی د این منطقه و
استقرا انبا های غله برای انتقال آن باه کشاو افغانساتان نیاز مزیاد بار علات شاده و د افازایش
حیوانات موذی مانند موش و ما و ...مر ر بوده است.


منابع آبی

کمبود آب شرب و کشاورزی و توسعهنیافتگی روستاها و از طرفی دهگر جاذبه اابهار باعث
اهجاد حاشیهنشینی شده اس که زاینهای اطراف شهر و نیا نوار ساحسی را ت ییر کراربری
دادهاند .یاصاحبه با هکی از اسئوالن احیطزهس شهرستان
درصد برخورداری آب سالم در اابهار  23درصرد اسر  .یاصراحبه برا هکری از اسرئوالن
احیطزهس شهرستان
بیشترهن حجم اصرفی آب در اناطق اسکونی اسر کره اتأسرفانه تصرفیهخانه ندارنرد و
حجم قابلتوجهی از آلودگی را اهجاد ایکنند و برخی هتلها و کارگاههای تولیدی آب را با
فیستر شنی تصفیه ایکنند که قابلاتکا نیس .


مطالعات ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی

هکی از نقا ضعف ان قه آزاد عدد تشره برنااهها و پرویههای خود بررای ارردد بروای
اس که آنها را در جرهان ااور بگذارند برای همین اعتماد بین سازاان و ارردد احسری از
بین رفته اس و بهتبع آن اشارک اردای را در کنار خود ندارند .ا العات زهسر احی ی
هم اگر انجاد ایشود باهد به اطالع اردد برسد تا برخری نگرانیهرای احسری رفرع شرود.
یاصاحبه با ساکنین احسی
اگر برای اباحث احیطزهستی برخی از شرک ها اانند پتروشریمی و فروالد اشراور بررای
ارزهابی تأتیرات احیطزهستی هم استخداد ایکنند به نظرات آنها توجه نمیکنند ارا کره
بر اساس ا العات انجاد شده یرفی احیطزهستی برای هر هر از صناهع اشخص اسر
ااا در عمل بیش از گنجاهش آن صورت ایگیرد که اهن اار به احیطزهس در کوتاهادت
و بسندادت آسیب ایرساند .یاصاحبه با هکی از اسئوالن احیطزهس شهرستان
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حیوانات موذی

انبارهای ذخیره کاال نادهر شهر اس برای اثرال وقتری گنردد در انبارهرا دپرو ایشرود،
جانوران جونده اانند اوو که اکثره هم غیربوای هستند را دور خود جمرع ایکنرد کره
بهتبع آن خاندگانی اانند اار هم بیشتر ایشوند و اهرن بررای اهمنری شرهروندان اناسرب
نیس  .یاصاحبه با هکی از اسئوالن احیطزهس شهرستان


محیطزیست دریایی

ان قه اهجاد کارگاههای صنعتی هم نادهر نوار ساحسی و هم نادهر ان قه شهری اسر
که باعث انتقال آلودگیهرا بره درهرا و شرهر ایشرود .یاصراحبه برا رئریو احیطزهسر
شهرستان
رف وآاد کشتیها در برخی اواقع باعث از برین رفرتن ارجانهرا و نیرا ارانع تخمرهرای
ااهیها در نوار ساحسی ایشود که سازاان بنرادر باهسرتی در قبرال اهرن کارهرا ،اقردااات
جبرانی کند .یاصاحبه با رئیو احیطزهس شهرستان
جنگل حرا ،سواحل الکپش ها ،اناطق ارجانی ،تمساح پوزهکوتاه نیاز به برنااه حماهتی و
حفایتی دارند که با اقدااات توسعهای امکرن اسر نادهرده گرفتهشرده و از برین برونرد.
یاصاحبه با رئیو احیطزهس شهرستان


فاضالب و پسماندها

در جوااع شهری پسماندها و فاضالب بهعنوان هکی از اشکالت اساسری اسر اررا کره
حجم باالی آنها بیشتر در تخرهب احیطزهس و آلودگی احی ی اشهود اس  .یاصاحبه
با هکی از شهروندان
در بحث فاضالب با توجه به ساحسی بودن شهر که به اهمی آن افاوده ایشود نه سیستم
اناسب جمعآوری دارهم و نه سیستم تصفیه وجود دارد .یاصاحبه برا رئریو احیطزهسر
شهرستان
اابهار ساه بازهاف زباله دارد که ان قه آزاد نیا حماه ایکند ااا خودشان تولید انریی
پاک و ها آب شرب استقل ندارند .یاصاحبه با رئیو احیطزهس شهرستان
اگر بازارخانی آب را دس انجاد دهند و از تصفیه فاضالب برای فضای سبا استفاده کنند
بازدهی بیشتر و هاهنه کمتری هم برای سازاان دارد تا اهنکه برای تأاین آب فضای سربا
اقداد به خرهد آب کنند .یاصاحبه با رئیو احیطزهس شهرستان
در بحث بهداش عموای کارشده ولی خیسی جای کار دارد و هکی از اوارد اشهود آن کره
باهستی اارهای اندهشیده شود اسئسه فاضالب اس که بهصورت بهداشتی ساخته نشرده و
بهصورت اصولی هم دفع نمیشود .یاصاحبه با رئیو کمیته ااداد
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احل ان قه آزاد شاهد بره دلیرل اسرائل اسرتراتژهر درسر بروده باشرد اارا بره لحراظ
زهس احی ی به هیچوجه درس نبوده و باعث تخرهب احیطزهس و زهس گاههای اهرن
ان قه شده اس  .یاصاحبه با رئیو احیطزهس شهرستان
باهستی در اباحث احیطزهس به تقسیمات سیاسی اکتفا نکنیم بسکه باهد آنها را بهصورت
هر کسی در نظر گرف ارا که اقداای که در ان قه آزاد صورت ایگیررد امکرن اسر
اترات آن فراتر از هر شهرستان داشته باشد .درهمآایختگری بافر شرهری برا برخری از
کاربریها نیا اشکلآفرهن اس برای اثال باف شهری در کنار طرح توسعه اسکسه شهید
بهشتی اس که بر اشکالت احیطزهس شهری تأتیر سوئی دارد .حاال در کنار اهن شرما
راهآهن را هم اضافه کنید و ببینید که اه ایشود .از اهن رو آلودگی صوتی و انظر در کنار
آلودگی آبها و تخرهب احیطزهس از جمسه اشکالت اساسی ان قره اابهرار بخصرو
شهر اابهار اس که به واس ه توسعه ان قه آزاد به وجرود ایآهرد .یاصراحبه برا هکری از
اسئوالن احیطزهس شهرستان
ان قه آزاد برنااه جااعی برای پیکربندی اناطق خود ندارد که بر اسراس آن بتوانرد نقشره
کاال احیطزهستی تدوهن شود ارا که بیشتر تصمیمات فرد احور و اق عی اسر  .نباهرد
اواد غذاهی ،کشتارگاه و ...در کنار اواد صنعتی ،آسفال و شیمیاهی باشد که احصروالت را
داار آلودگی کند .نباهد صرف فروختن زاین باشد .نباهد ان قه آزاد در اباحث احیطزهس
احصور در ان قه سرزاینی خودو باشد ارا که اهن اباحث خارج از ااراوب تعیینشرده
بر اساس فنو و دهروار و دروازه اسر و اربرو بره هرر حروزه احیطزهسرتی ایشرود.
یاصاحبه با هکی از اسئوالن احیطزهس شهرستان
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مسئله شناسی محور محیطزیست
-

کمبود منابع آبی منطقه

-

حیوانات موذی حاصل از فعالیت بند ی

سیاستهای پیشنهادی
-

تااأمین زیرساااخت مناسااب باارای تااأمین آب شاارب و
استفاده صحیح از منابع آبی موجود

-

عدم تصفیه فاضکب و ود آن به ساحل

-

استفاده صنایع سنگین از آب د یا و تصفیه آن

-

گسترش صنایع باهویژه صانایع سانگین بادون توجاه باه

-

اجرای دقیق مصوبات ترمیمی مطالعات ا زیابی تأ یرات

مکحظات زیستمحیطی آن
-

اجرای ای نشاادن مکحظااات ترمیماای طرحهااای ا زیااابی
تأ یرات زیستمحیطی برای صنایع

اجتماعی
-

تصفیه فاضکب و بازیافت پسماندهای صنعتی و شهری

