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گروه مهاجران

 - 1شناسنامه گزارش
موضوع :بررسی مشکال ت شهر اصفهان جهت تدوین برنامه جامع شهر اصفهان
گروه مخاطب :مهاجران
محل برگزاری :دبیرستان دخترانه بهشتآیین
تاریخ98/4/25 :
تعداد شرکتکننده 4 :نفر
تسهیلگران :روحاهلل صفری ،عاطفه صفری
شکل  : 1حاضرین در جلسه

مأخذ :نگارنده

 -2شیوه اداره جلسه
 - 1- 2معرفی تسهیلگر از خود و برنامه
در ابتدا تسهیلگر ،معرفی مختصری از هر دو تسهیلگر و چیستی طرح جامع شهر ارائه داد .اینکه قرار است از
ایدهها و سخنان گروههای مختلف جامعه در نوشتن این طرح استفاده شود .این نکته ذکر شد که این برنامه اولین بار
به¬صورت پایلوت در شهر اصفهان به انجام می¬رسد؛ هدف این برنامه ،ترویج مشارکت¬های اقشار مختلف جامعه با
هدف دخالت دادن شهروندان در تصمیم¬¬گیری¬ها و سیاست¬گذاری¬های راجع به شهر است و چون اولین بار
است ،نقصهای خودش را دارد و آزمون و خطا هم در آن هست .ایده¬ی اصلی طرح آن است که این نشستها و
بحثها و اولویتهایی که در آن میآید ،مورد بحث و بررسی بین مردم قرار بگیرد و ماحصل آن به نویسندگان طرح
ارائه شود .این جلسه مراحل مختلفی دارد که هم به صورت فردی هم گروهی برگزار شده و در نهایت به تعداد افراد و
به تعداد گروهها الویتهای حاضران و دغدغههای آنها در مورد شهر به دست خواهدآمد.

 - 2- 2یخشکنی
تسهیلگر جلسه از شرکتکنندگان خواست ضمن معرفی خود بدون اشاره به تحصیالت و شغل خود ،اصفهان
رویایی خود را توصیف کنند.
پاسخ شرکت کنندگان عبارت بود از:
 اصفهان رویایی از فناوریهای نوین بهره میبرد. مشکالت زیست محیطی وجود ندارد و آلوده نیست. در اصفهان رویایی بین آدم ها فرقی نیست و تبعیض از بین رفته است. در اصفهان رویایی ایدهها و مشاغل جدید با سرمایهگذاریهای بزرگ وجود دارد و مشکل اشتغال حل شدهاست.

 - 3- 2طرح پرسش
ابتدا از افراد خواسته شد مسائل ،مشکالت و اولویتهای شهر را از نگاه خود در قالب  4عنوان یا جمله در برگههایی
که بین آنها توزیع شده به صورت فردی بنویسند.
پس از فرصت حدود  7دقیقهای از آنها خواسته شد که یکی از اولویتها را انتخاب و به ترتیب بخوانند تا توسط
تسهیلگران بر روی تابلو نوشته شود.
پس از نوشتن اولویت های اول از حاضران دعوت شد که در صورتی که اولویت دوم آنها اولویتی است که به زعم
آنها خیلی مهم بوده و باید اضافه شود آن مورد را نیز بیان کنند که اولویت دوم با رنگ دیگری بر روی تابلو درج شد.

 - 4- 2گروهبندی
گروه بندی به علت تعداد کم افراد انجام نشد و یک بحث گروهی بین همه افراد شکل گرفت.

 - 5- 2ارائه نظر گروه
سخنگویی برای گروه وجود نداشت و هر کدام از افراد بحث خود را مطرح میکرد.

 - 6- 2اولویتبندی فردی
پس از ارائه نظر گروهها ،از شرکتکنندگان درخواست شد تا بنا به تجربه زندگی در شهر اصفهان ،از بین مشکالت
غربال شده توسط گروهها ،یک مورد را انتخاب کرده و توضیح کوتاهی درباره این مشکل ارائه دهند .نظر شرکتکنندگان
در این مرحله به صورت مکتوب اخذ شد.

 - 3دادههای بهدستآمده
 - 1- 3فهرست مشکالت بیان شده توسط جوانان
 .1غریبگز بودن اصفهانیها (به غیراصفهانیها اجازه مشارکت فعال و پیشرفت داده نمیشود)؛
 .2محلهبندی بر اساس طبقه اقتصادی یا قومیت و اصالت؛
 .3شناخته نشدن و پیشرفت نکردن غیراصفهانیها؛
 .4سرمایهپذیر نبودن شهر اصفهان؛
 .5بروکراسی سخت اداری؛
 .6فرهنگ بد رانندگی و امور ترافیک؛
 .7نیاز به مجوز برای خروج از شهر برای مهاجران افغان؛
 .8مشکالت بانکی و امالک و ماشین و حتی سیمکارت برای مهاجران افغان؛
 .9تاریکی برخی محالت و کمبود نور در محالت حاشیه؛
 .10اتوبوسهای فرسوده در مناطق حاشیه و ساعات نامنظم رفت و آمد آنها؛
 .11مشکل اشتغال و بیکاری جوانان و مشکل مسکن؛
 .12آلودگی هوا و عدم استفاده از انرژیهای پاک؛
 .13تحمل نکردن تنوع فرهنگی در اصفهان؛
 .14بسته بودن فضا برای زنان به نسبت دیگر شهرها.

 - 2- 3مشکالت اصلی (به تفکیک گروهها)
 غریبگز بودن اصفهانیها؛ نیاز به داشتن مجوز برای تردد؛ سرمایهپذیر نبودن شهر اصفهان؛ -مشکل اشتغال و بیکاری جوانان.

 -3- 3مصادیق مشکالت اصلی در شهر (به تفکیک گروهها)
غریبگریزی اصفهانیها که با اصطالح غریبگز بودن به کار برده شد .هر چهار نفر متفقالقول به این مشکل اشاره
داشتند که یکی از آزاردهندهترین موارد زندگیشان در بین اصفهانیها بودهاست .معتقد بودند در اصفهان همه در
جستجوی اصالت شما هستند و کجایی بودن و اهل کدام محل بودن و به چه کسی وصل بودن مهم است.
برخوردهای تنگ نظرانه با ایدهها و سرمایهداران و کارآفرینان غیراصفهانی .به افراد مجوز نمیدهند یا روندهای
طوالنی و سخت دارد و به طور کلی سرمایه در چرخش نیست.
مجوزهای تردد به افغانها به سختی داده میشود .همچنین در شغل دادن به افاغنه محدودیت وجود دارد و آنها
مجبورند غیرمجاز کار کنند .همچنین افغانها باید دوندگی زیادی در ادارات داشته باشند برای کارهایشان ،مخصوصا
در آموزش و پرورش .تبعیض زیادی بین مهاجران عراقی و مهاجران افغانی گذاشته میشود.
در بحث اشتغال آدمهای بومی میخواهند .ارتباطها مهم است و اینکه افراد با چه کسانی آشنا هستند تا کار به
آنها داده شود .اصفهانی بدون آشنا حتی از مهاجر بهتر است برایشان! برای کار پیدا کردن باید هزینههای اضافه تر
بکنی و داشتن لهجه خیلی مهم است تا به تو اعتماد کنند.

 - 4- 3گزارش انتقادات و پیشنهادها
از شیوه دعوت راضی نبودند و پرسش اساسیشان این بود که آیا از نظرات ما استفاده خواهدشد؟ پیشنهاد دادند
که تسهیلگران جلسات در نشستهایی که برای برنامهریزیها برگزار خواهدشد ،شرکت کنند و نظرات افراد را ارجاع
دهند.

 - 5- 3فهرست اسامی افراد شرکتکننده در جلسه
در این بخش فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه به شرح (جدول  )1آورده شدهاست.

جدول  : 1فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه

نام خانوادگی
خانم علیزاده
خانم نجیمی
آقای حقیقی
خانم صفدری
مأخذ :نگارنده

