1

گزارش جلسه موضوعی فقرشهری

دعوتنامه

2

گزارش جلسه موضوعی فقرشهری

دعوتنامه

3

گزارش جلسه موضوعی فقر شهری

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .1حریم شهر و محدوده قانونی شهر
مشخص نیست و این باعث ایجاد
بافتهای فقیرتر می شود
 .2وجود کودکان کار در این مناطق
 .3کاهش شدید سرمایههای اجتماعی در
اصفهان که از پایههای فقرشهری میتواند
باشد
 .4خرده فروشی مواد مخدر در حاشیه شهر
 .5کنترل حاشیهنشینی یکی از راهکارهای
کنترل فقر شهری است
 .6عدم نظارت بر حسن اجرای قانون
 .7عدم تعامل دانشگاهیان با نیروی
انتظامی
 .8متراکم بودن بافت و جمعیت در مناطق
زینبیه ،حصه و ارزنان و بوجود آمدن تبعات
ناشی از آن
 .9محدودشدن خدماتدهینیروی
انتظامی به خط حریم
 .10حضور اتباع خارجی در محالت فقر
حاشیهنشین شهر اصفهان (حصه ،ارزنان،
زینبیه)
 .11معلولین -جانبازان -سالمندان -زنان
سرپرست خانوار بخش قابل توجهی از
اقشار فقیر جامعه هستند
 .12امکانات کالبدی شهر برای معلوالن،
سالمندان و  ...آماده نیست و باعث
خانهنشینی آنها شده بنابراین امکان کار
ندارند و فقیرتر می شوند ،قاون وجود دارد
اما اجرا نمی شود .
 .13عدم دسترسیپذیری محیط فیزیکی
شهری برای افراد با هر میزان توانایی
 .14تمرکز زدایی می تواند به بهبود فقر
شهری اصفهان کمک کند
 .15عدم تزریق ارزش افزوده صنایع
کالن استان در شهر اصفهان
 .16افزایش قیمت و اجاره مسکن در شهر
که سبب افزایش فقر شهری شده است
 .17افزایش ضریب جینی
 .18افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ
فعالیت

نهاد

نماینده

فرمانده انتظامی استان اصفهان

آقای شیرکش

سازمان بهزیستی اصفهان

خانم مالیی

ادارهکل اداره دارایی-امور
مالیاتی استان اصفهان

ادارهکل امور اقتصادی و دارائی
استان اصفهان

آقای تارایی

آقای محمدی
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گزارش جلسه موضوعی فقر شهری

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .19عدم دسترسی به امکانات آموزشی،
بهداشتی و خدماتی در مناطق فقیر نشین
 .20وجود مهاجران غیربومی
 .21استفاده از اطالعات نظرسنجی
شهرداری
 .22اجرا برنامه های توانمندسازی اقشار
فقیر جامعه
 .23ایجاد امکانات کسب و کار برای اقشار
ضعیف اما مستعد توسط شهرداری
 .24سبک زندگی فقرآفرین ایرانی
(مصرف زیاد ،تمایل به فعالیت کم)
 .25بهبود فضای کسب و کار شهری
توسط شهرداری (در واقع معضالت فضای
کسب و کار شهری یکی از علل رشد و
تقویت فقر شهری در اصفهان است).
 .26توسعه فضای کسب و کار نِت محور
می تواند یکی از راهکارهای کاهش فقر
شهری باشد
 .27عدم وجود مدیریت یکپارچه در
شهرهای کشور
 .28فضای کسب و کار در اصفهان مناسب
نیست
 .29هدرفتن سرمایه های شهر به دلیل
مدیریت ناهماهنگ شهری
 .30نظام تخصیص بودجه ملی برخی
دستگاه ها که به هدر رفت سرمایه های
شهر منجر می شود
 .31توزیع ناعادالنه امکانات شهری در
سطح شهر
 .32خود محور بودن مدیریت شهری (در
مقابل برنامه محور بودن)
 .33عدم شفافیت اطالعات که به ایجاد
رانت منجر می شود
 .34مدیریت افراد غیر متخصص در ارکان
مدیریت شهری
 .35تنوع قومی در سطح شهر
 .36تبعیض جنسیتی در ساختار شهر
 .37بررسی روند تحوالت هزینه ساالنه
یک خانوار شهری در استان اصفهان نشان
میدهد که در دهه اخیر جامعه شهری

نهاد

دانشگاه اصفهان

نماینده

آقای باستانیفر

معاونت برنامهریزی و توسعه
سرمایه انسانی شهرداری

آقای جنتی

اصفهان

اداره تعاون ،کار و امور اجتماعی
استان اصفهان
شرکت مشاور نقش محیط

آقای یوسفوند

آقای نصیری
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

نماینده

استان فقیرتر شده است( .متوسط هزینه
ساالنه یک خانوار شهری در استان
اصفهان در دوره  1386-96به طور
متوسط در هر سال  2.47درصد کاهش
یافته است).
 .38در دهه اخیر سرعت فقیرتر شدن
اقشار کمدرآمدتر جامعه شهری استان
اصفهان در مقایسه با دهکهای درآمدی
باالتر ،بیشتر بوده است (در این دوره هم
رشد هزینه ساالنه دهکهای فقیرتر کمتر
از متوسط بوده و هم تورم باالتری را
تجربه کرده اند) .
 .39در دهه اخیر به طور متوسط در هر
سال  14.7درصد از جمعیت شهری استان
اصفهان زیر خط فقر مطلق بوده اند .خط
فقر مطلق یک خانوار شهری در استان
اصفهان در سال  1397برابر  130میلیون
ریال بوده است و نسبت به سال قبل از آن
جهش  36درصدی داشته است.
 .40در دهه اخیر به طور متوسط در هر
سال  50.75درصد از جمعیت شهری
استان اصفهان زیر خط فقر نسبی بوده اند.
خط فقر نسبی یک خانوار شهری در استان
اصفهان در سال  1397برابر  413میلیون
ریال بوده است.
 .41شهر اصفهان به عنوان مرکز اقتصادی
استان ،جاذبه بسیار قوی ای برای
مهاجرت شغلی از سایر نقاط استان دارد،
به طوری که بخش قابل توجهی از
جمعیت محالت فقیر نشین شهر اصفهان
را مهاجران غیربومی تشکیل می دهند.
 .42در محالت فقیرنشین اصفهان ،دور
باطل فرسودگی و فقر جریان دارد ،به
طوری که با سکونت افراد فقیر در این
محالت ،به دلیل توان مالی اندک،
بازسازی و بهسازی واحدهای مسکونی
صورت نمی گیرد و در نتیجه کیفیت
محیط کاهش می یابد و با کاهش کیفیت
محیط ،شرایط برای جذب افراد فقیرتر
محیا می شود.
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

نماینده

 .43بیسوادی یا کمسوادی و فقدان
تخصص فنی و حرفه ای ،از ویژگیهای
بارز جمعیت فعال در مناطق فقیرنشین
است که سبب افزایش نرخ بیکاری در
میان آنها و نیز درآمد اندکشان می شود.
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فهرست کل نهادها و افراد حاضر در جلسه
نهاد

نماینده

 .1فرمانده انتظامی استان اصفهان

میثم شیرکش

 .2اداره تعاون ،کار و امور اجتماعی استان اصفهان

رضا یوسفوند

 .3ادارهکل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان

اسماعیل محمدی

 .4ادارهکل اداره دارایی-امور مالیاتی استان اصفهان

محمدتقی تارایی

 .5معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان
 .6ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان
 .7سازمان بهزیستی اصفهان
 .8معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

صالحالدین شوشتری
مسعود سلیمانیفرد
زهره مالیی
علیمحمد ظهرابی

 .9شرکت مشاور نقش محیط

میثم نصیری

 .10شرکت مشاور نقش محیط

محمدرضا غالمی

 .11شرکت مشاور نقش محیط

حمیدرضا صفری

 .12مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان

فاطمه احمدی

 .13دانشگاه اصفهان

ایمان باستانیفر

 .14معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان (اداره مطالعات و

مصطفی دهقانی

برنامهریزی شهری)
 .15معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

امیرحسین جنتی
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