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روز گذشــته کلیپی در شبکه های 
مجازی منتشــر شــد که در آن نشان 
می داد برخی دست فروشــان و حتی 
صاحبان مغازه ها به باج خواهی  مأموران 

شهرداری اعتراض کرده اند. 
این افراد به پول های گرفته شده آن 
هم به زور اشاره می کنند و می گویند: 
برخی از این مأموران روزانه 150 هزار 
تومان و بیشــتر از دست فروشان حق 
حساب می گیرند. در مواردی هم بااینکه 
دســت فروش بیش از یکی دو میلیون 
تومان بــه مأمور شــهرداری پرداخت 
کرده اســت اما بارش را برده یا در جوی 

آب انداخته اند.
در ادامه این کلیپ یکی از مغازه داران 
می گوید: از یک زن که دست فروشــی 
می کند حداقل روزی 200 هزار تومان 
پول می گیرد؛ این در حالی اســت که 
شــاید روزی 300 هزار تومان جنس 
فروخته اما باید تمام پول و سود فروشش 
را دو دســتی به مأمور بدهــد. البته به 
گفته آن ها در مواردی کار به رفتارهای 
توهین آمیز و خشــونت هم کشــیده 

می شود. 
 دستفروشی 

برای تأمین حداقلی معاش
دست فروشــی بــرای اکثریــت 
دست فروشــان مرز باریک بین کسب 
درآمد یا افتادن در بیکاری محض است. 
جمعیت عظیم بیکاران، تعدیل شده ها، 
تمدید قرارداد نشده ها و ... اغلب به عنوان 
راهی موقتی برای تأمین حداقلی معاش 
به دست فروشی پناه می برند. مسیری 

که می تواند رفته رفته شــکلی تقریباً 
دائمی به خود بگیرد به نحوی که برخی 
دست فروشان اساســا با دست فروشی 

زندگی را می گذرانند.
در ایران دست فروشی شغل پذیرفته 
شده ای در جامعه است و با پیدایش کرونا 
و مشــکالت اقتصادی، مهاجرت های 
گسترده از روستاها و شهرستان ها به 
تهران و بیکاری نسل جوان هر روز هم بر 
تعداد دست فروشان اضافه می شود. فارغ 
از اینکه دست فروشان در برخی موارد 
چه ضرر و زیانی به مغازه داران زده اند، 
در این گزارش می خواهیم از مشکالت 
دست فروشان در این روزگار کرونا زده و 

اقتصاد نابسامان بگوییم. 
 پول زوری که دست فروشان

 به مأموران شهرداری می دهند
حتماً شما هم در شبکه های مجازی 
یا پیام رســان ها رفتار برخی کارکنان 
شهرداری با دست فروشان را دیده اید. 
رفتارهایی همراه با خشــونت زیاد که 
در مواردی منجر به از بین رفتن همان 
سرمایه ناچیز دست فروش شده است یا 
در مواردی موجب مرگ های دل خراش 
و یا حداقــل واردآمدن آســیب های 

فیزیکی و روانی به دستفروش است. 
با رکود اقتصادی که مدت هاســت 
در کشــور حاکم اســت حــاال دیگر 
دست فروشــی تبدیل به شغل مردان 
و زنان زیادی شده که مجبورند شکم 
خود و خانواده شان را سیر کنند. بیشتر 
ما در روزهای پایانی سال دست فروشان 
زیادی را می بینیم که گوشــه خیابان 
بســاط می کنند و در این دوران سود 
قابل توجهی نصیبشــان می شود اما 
دست فروش ها تمام سال به این راحتی 
نمی توانند کار و کســب روزی کنند. 

بعد از رسانه ای شدن رفتارهای خشن 
مأموران شهرداری و واکنش های مردم 
نسبت به این اتفاق ها بسیاری از کارکنان 
ســد معبر راه حل آرام و پرپول تری را 
انتخاب کرده اند. به ایــن صورت که از 
دســت فروش ها برای همان چند متر 
زمینی که کنار پیاده رو اشغال کرده اند 
حق حســاب می گیرند. دست فروش 
بیچاره هم برای اینکه اجناسش از جوی 
آب یا انبار شهرداری ســردرنیاورد به 
پرداخت مبالغی که مأمور مشــخص 
می کند تن می دهد. مبالغی که گاهی 

به اندازه تمام درآمد یک روزش است.
شهرداری باج خواهی را به ساماندهی 

دست فروشان ترجیح می دهد
بر اساس ماده 55 قانون شهرداری، 
دست فروشــی در معابــر از مصادیق 
»سد معبر« به شمار می آید و ازآنجاکه 
طبق ماده 101 قانون شهرداری ایران 
»معابر و شــوارع عمومی کــه در اثر 
تفکیک اراضی احداث می شود متعلق 

به شــهرداری است«، شــهرداری با 
اســتناد به ماده 308 قانون مدنی که 
»غصب، استیال بر حق غیر است به نحو 
عدوان« می تواند نسبت به سد معابر که 
خود به نوعی غصب امالک شهرداری 
اســت، اقدام کند.با این حال، حتی در 
قوانین شهری تهران نیز چنین مالکیت 
عریان و اعمال خشونت در قبال نقض این 
مالکیت توسط شهرداری بدون برآورده 
شدن پیش شــرط هایی وجود ندارد.

از سوی دیگر، شــهرداری سال هاست 
موظف شده است تا با تعیین فضاهای 
مشخص و ایجاد بازارهای سیار محلی 
به سامان دهی دست فروش هایی اقدام 
کند کــه به زعم شــهرداری »غاصب 
معابر عمومی« هســتند. طبق مصوبه 
261امین جلسه شورای اسالمی شهر 
تهــران )21 شــهریور 1385( درباره 
ساماندهی دست فروشان در شهر تهران، 
یکی از موارد کاهش دهنده ســد معبر 
»ساماندهی عرضه کاال و اجناس توسط 
دستفروش ها در سطح معابر و فضاهای 
عمومی شــهر تهران« اســت. در واقع 
شهرداری تهران موظف شده »نسبت 
به ساماندهی وضعیت دست فروش ها به 
عنوان بخشی از مشاغل سیار و بی کانون 
در شــهر تهران و نیز تعیین فضاهای 
مناســب )به صورت موقت، زمانبندی 
محــدود و مشــخص( در محــدوده 
جغرافیایی هر محله و یا ناحیه شهری 
جهت ایجاد بازارهای سیار موقت محلی 
اقدام کند.«بررسی وضعیت سال های 
گذشته نشان می دهد به همان اندازه که 
شهرداری در ساماندهی دست فروش ها 
بی انگیزه اســت، در اعمال خشــونت 
فیزیکی و باج خواهی از دست فروش های 

تهران پرشور و باانگیزه است. 

دست فروشان از حقوق خود 
مطلع شوند

یکی از مشکالت جامعه ما که شامل 
حال دست فروشــان هم می شود، این 
است که در بسیاری از زمینه ها به حقوق 
خود آگاهی نداریــم. در مورد موضوع 
این گزارش باید گفــت که طبق هیچ 
قانونی، مأمورین حق توهین، خشونت 
کالمی و فیزیکی و از بین بردن  وسایل 
دست فروشان را ندارند. گرچه در قوانین، 
صریحا راجع به دست فروشی تصریح 
نشده و اساسا دست فروشان به رسمیت 
شناخته  نشده اند؛ اما لت و کوب آنها هم 

تأیید نشده است.
در همین راســتا قانون اساســی 
می گوید اگر شــغلی مخالف مصحلت 
کشور و نظام و اسالم و همچنین موجب 
ضایع شدن حق دیگران نباشد مشکلی 
ندارد. از همین رو به نظر نمی رسد که 
دست فروشی مخالف مصلحت کشور 
باشد. دسترسی و استفاده شهروندان از 
معابر عمومی، حق هر شهروندی است 
و نقض آن از ســوی هر شخصی، نقض 
حقوق شــهروندی محسوب می شود. 
در قانون مجازات اسالمی سد معبر جرم 
انگاری نشده اســت. طبق اصل قانونی 
بودن جرایم و مجازات ها و ماده 2 قانون 
مجازات اســالمی، مرتکب آن مجرم 
محسوب نمی شود. بنابراین سد معبر 
فاقد عنوان مجرمانه بوده و دست فروشی 
هم جرم نیســت. از نظــر حقوقی هم 
طبق اصل سی و ششم قانون اساسی، 
دست فروشی جرم نیست. اما ممکن 
است اقدام دستفروشــان در راستای 
عناویــن متفاوتی در صــورت اثبات 
»تکدی گری و کالشــی«، »اخالل 
در نظم عمومــی« و »توزیــع مواد 
غیرقانونی«، شناسایی شود که از لحاظ 
حقوقی دارای ماهیت متفاوت نسبت به 
دست فروشی باشد.با توجه به این نکته 
که وظیفه رفع سد معابر را نباید مجوزی 
برای هر نوع برخورد مأموران شهرداری 
با دست فروشان بدانیم؛ فقط مأموران 
شهرداری با رعایت کامل قانون، مجاز به 
رفع سد معبر با مجوز شهرداری هستند؛ 
نه هر اقدامی که همراه با خشــونت و 

کسب درآمد اضافی باشد.
 ناتوانی شهرداری

 در ساماندهی دست فروشان
آن طور که گفته شد شهرداری چند 
سالی است که قصد دارد دست فروشان را 
ساماندهی کند اما هنوز موفق به این کار 
نشده است. برای اینکه دست فروشان 
از سطح شــهر به مکان دیگری منتقل 
شوند باید شــرایط خاصی ایجاد شود. 
دست فروشان بیشــتر در سطح شهر و 
مکان های پر رفت وآمد فعالیت می کنند 

و باید شهرداری این فاکتور را به خوبی 
در نظر بگیرد. به عنــوان مثال یکی از 
راهکارهای ارائه شده برای جمع آوری 
دست فروشان استقرار آن ها در بازارچه ها 
اســت که این خود با مخالفت صریح 
دست فروشان مواجه می شود چراکه با 
توجه به کاهش رفت وآمدها، بازارچه ها 
خود می توانــد عاملی بــرای کاهش 
چشــمگیر درآمد آن ها باشد. بنابراین 
باید بــرای ســاماندهی و ماندگاری 
دست فروشــان در یک مــکان ثابت 

فاکتورهای زیادی را لحاظ کرد. 
در آخــر اینکه کــه بســیاری از 
کارشناسان و جامعه شناسان مواجهه 
با پدیده دست فروشی را دوراهی قانون 
و اخالق عنوان می کنند، در شــرایط 
اقتصــادی حاکم بر کشــور نمی توان 
به طور کامل دست فروش ها را از سطح 
خیابان ها جمــع آوری کــرد، چراکه 
بسیاری از مردم توان خرید از مغازه ها 
را ندارند؛ بنابراین شاید دست فروشی 
در ســطح خیابان های شــهر موجب 
ســد معابر و تضییع حقوق شهروندی 
شــود اما از طرف دیگر برای بسیاری از 
خانواده ها و حتی افرادی که به این کار 
مشغول هســتند می تواند مناسب و 
عاملی برای تأمین معاش خانواده باشد، 
بنابراین مقابله سختگیرانه یا باج خواهی 
و حق حســاب گرفتن برخی مأمورین 
شهرداری از دست فروشان نه تنها جوابگو 
نخواهد بود بلکه خــود می تواند باعث 
بروز برخی چالش های ناخواســته نیز 
شود. پرواضح اســت که افزایش آمار 
دست فروشــان خــود می تواند مبین 

افزایش فقر در جامعه باشد. 
وقــت آن رســیده تا شــهرداری 
با نظــارت بیشــتر بر کارکنــان خود 
راه های سوءاستفاده کردن از این قشر 
زحمتکش را ببنــدد و زمینه ای برای 

بهبود اوضاع آن ها فراهم کند. 

فغان بساط کنندگان  از مأموران سد معبر:
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بررسی

در حال گــردش در خیابان هــای پایتخت 
به طورقطع بــا افرادی مواجه می شــویم که در 
حال جست وجوی مخازن زباله شهری هستند. 
این پدیده که بــا عنوان زباله گردی شــناخته 
می شــود، معضلی اســت که پیامدهای منفی 
زیســت محیطی زیادی دارد و به گفته رئیس 
اداره ارزیابی محیط زیست و بررسی آلودگی هوا 
و تغییر اقلیم استان تهران ساختار غیررسمی اما 
قدرتمندی پیداکرده است و موجب آلودگی آب، 

خاک و هوا می شود.
معامله پیمانکاران و زباله گردان

بــه گــزارش ایســنا، فاطمه اکبرپــور با 
تأکید بر رشــد روزافزون غــول زباله گردی 
در پایتخت ادامــه داد: پدیــده زباله گردی، 
ســاختار غیررســمی قدرتمندی پیداکرده 
اســت. منافع مشــترکی که این کسب وکار 
غیررســمی برای گرداننــدگان آن و بخش 
رسمی مدیریت پســماند یعنی شهرداری و 
پیمانکاران دارد، سبب شــده است تا برخی 
پیمانکاران بــا زباله گــردان به عنوان بخش 
غیررســمی وارد معامله شوند و درواقع یک یا 

چند محله را در اختیار آن ها قرار دهند حتی 
در برخی از موارد زباله ای که توسط زباله گردان 
جمع آوری می شود به خود پیمانکاران فروخته 
می شود. این روابط غیرقانونی سبب می شود تا 
دسترسی زباله گردان به مخازن زباله تسهیل 

و به راحتی این پدیده شوم گسترده تر شود.
 ناهمخوانی سیستم مدیریت پسماند 

با  ویژگی های تهران
او با اشاره به ســود باالی فروش زباله اظهار 
کرد: از طرفی افزایش قیمت زباله و ســودی که 
در فروش آن وجود دارد، افراد بسیاری را ترغیب 
به فعالیت در این حوزه کرده اســت. ســهولت 
دسترسی به پسماند در کنار گردش مالی باالی 
آن، روزبه روز به تعداد زباله گــردان می افزاید و 

زباله گردی را گسترده تر می کند.
اکبرپور با تأکید بر لــزوم ایجاد تغییرات در 
سیستم فعلی جمع آوری پسماند گفت: یکی از 
دالیلی که نتوانسته ایم تفکیک از مبدأ را به خوبی 
انجام دهیم و درواقع تفکیــک از مخزن داریم، 
همین پدیده زباله گردی اســت. پس از سال ها 
مســئوالن مربوطه متوجه شده اند که سیستم 

فعلی مدیریت پســماند با ویژگی های هندسی 
شهر تهران همخوانی ندارد. این روش باعث شده 
است تا فرکانس جمع آوری پسماند حتی به سه 

بار در روز نیز برسد.
رئیس اداره ارزیابی محیط زیست و بررسی 
آلودگی هوا و تغییر اقلیم محیط زیست استان 
تهران اضافه کرد: بــا توجه به تنوع فرهنگی و 
حتی اقلیمی شــهر تهران، تراکم جمعیت و 
هندسه معابر شهری باید مدیریت پسماند در 
شــهر تهران با روش های تلفیقی و استفاده از 
فناوری های جدید انجام شود. در همین راستا 
در برخی مناطق و شــهرک ها مانند اکباتان 
طرح هایی به صورت پایلوت در حال اجراست 
البته نباید از این موضوع غافل شــد که تغییر 
سیستم بزرگی مانند سیستم پسماند در شهر 
بزرگی مانند تهران یک شبه امکان پذیر نیست 

و باید به صورت مرحله به مرحله انجام شود.
لزوم فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدأ

او با اشاره به تفکیک نادرست پسماند شهری 
در پایتخت اظهار کرد: طبق آیین نامه جمع آوری 
پسماند، هدف اصلی طرح جامع پسماند این است 

که زباله به صورتی جمع آوری شود که تفکیک 
به درستی صورت بگیرد.در حال حاضر تفکیک 
از مبدأ در شــهری مانند تهران به درستی انجام 
نمی شود. هم اکنون حجم پسماند تفکیک شده 
در مبدأ، مخزن و مقصد یعنی مراکز جمع آوری 
پســماند مانند آرادکوه در نهایت به 1200 تن 

می رسد.
این کارشناس با تأکید بر لزوم فرهنگ سازی و 
آموزش مردم برای تفکیک صحیح پسماند گفت: 

اصلی ترین راه حل این مشــکل، فرهنگ سازی 
و آموزش درســت به مردم اســت تــا تفکیک 
درست و مناســب از مبدأ انجام شود. از طرفی 
باید زیرساخت و بستر مناسب برای ایجاد انگیزه 
میان مردم فراهم شود. اگر مردم حس کنند که 
تالش آنان در راستای تفکیک پسماند منجر به 
مدیریت صحیح آن می شود، به طورقطع بیشتر 
تالش خواهند کرد تا اســتانداردهای مدیریت 

پسماند را رعایت کنند.

برخی پیمانکاران با زباله گردان به عنوان بخش غیررسمی وارد معامله شده اند

ساختارغیررسمی،اماقدرتمندزبالهگردیوقربانیانیبهنامکودکانزبالهگرد

باید گفت که طبق 
هیچ قانونی، مأمورین 
حق توهین، خشونت 

کالمی و فیزیکی و 
از بین بردن  وسایل 

دست فروشان را ندارند. 
گرچه در قوانین، صریحا 

راجع به دست فروشی 
تصریح نشده و اساسا 

دست فروشان به رسمیت 
شناخته  نشده اند؛ اما لت و 
کوب آنها هم تأیید نشده 

است

روز گذشته کلیپی در 
شبکه های مجازی 

منتشر شد که در آن 
برخی دست فروشان و 
حتی صاحبان مغازه ها 
به باج خواهی مأموران 

شهرداری اعتراض داشتند. 
این افراد می گویند: 

برخی مأموران روزانه 
150 هزار تومان و بیشتر از 

دست فروشان حق حساب 
می گیرند
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ریحانه جوالیی

رتبهعلمیایراندرجهان
ارتقاپیداکرد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: رتبه علمی 
ایران در جهان ارتقا پیدا کرد.

محمدعلی زلفی گل بیان کرد: رتبه 15 علمی 
ایران در جهان یک افتخار برای کشــورمان است 
و درصدد هســتیم برج تولید نــوآوری، فناوری، 
کارآفرینی را به همان انــدازه ارتقاء دهیم و آن هم 

بتواند در منطقه خودنمایی کند.
    

پوششبیمهایبیمارانخاص
افزایشمییابد

وزیر تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی از افزایش 
پوشش بیمه ای بیماران 

خاص خبر داد. 
به گزارش ایســنا، 
حجت اهلل عبدالملکی گفت: مقررشده در بودجه 
سال آینده هزینه موردنیاز بیماران نادر لحاظ شود، 
در ماه های انتهایی سال جاری نیز مقرر شد مسئله 
پوشش بیمه ای این بیماران در دستور کار شورای 

عالی بیمه قرار بگیرد.
او با تأکید بر اینکه پوشش بیمه ای بیماران خاص 
قطعاً افزایش می یابد، عنوان کرد: به عنوان عضوی 
از شورای عالی بیمه نظر موافق و مساعد دارم و هر 
تصمیمی که توسط شورای عالی بیمه برای پوشش 
هزینه های درمانی بیماران نادر در نظر گرفته شود را 
در خصوص بیمه شدگان تأمین اجتماعی که نیمی از 

بیمه شدگان کشور هستند، لحاظ می کنیم.
    

شهردار تهران:
طی۶ماهچهرهشهرراازآسیبهای

اجتماعیپاکمیکنیم
شهردار تهران با بیان اینکه در یک دوره چهار ساله 
آسیب های اجتماعی در سطح تهران را ساماندهی 
خواهیم کرد، گفت: در یک مقطع سه تا شش ماهه 

چهره شهر را از این آسیب ها منزه و پاک می کنیم.
به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی، در حاشیه جلسه 
قرارگاه آسیب های اجتماعی افزود: شهر تهران 
امروز درگیر آسیب های بســیار جدی در حوزه 
اجتماعی است. این آسیب ها روح و روان مردم را 
جریحه دار کرده و چهره شهر را زشت و غیرقابل 
تحمل کرده است.وی ادامه داد: البته این آسیب ها 
ریشه ها و زمینه هایی دارد که فراتر از موضوع شهر 
تهران است و به موضوعات کشوری و مسائل این 

چنینی باز می گردد.
    

سردار رحیمی:
درصورتتأمیننظموآرامش

زیستشبانهمشکلیندارد 
فرمانــده انتظامی 
تهــران بــزرگ درباره 
فعالیت اصنــاف بعد از 
نیمه شب و زیست شبانه 
گفت: اگــر بحث نظم و 
آرامش این موضوع فراهم شود قطعاً مشکلی وجود 
ندارد.به گزارش ایسنا، سردار رحیمی در پاسخ به 
سؤالی در خصوص فعالیت اصناف پس از ساعات 
2۴ و به صورت کلی در خصوص زیســت شــبانه 
خاطرنشان کرد: ما اعالم کرده ایم هر فعالیتی بعد 
از نیمه شــب قبل از اتفاق افتادن باید بحث نظم و 
آرامش آن فراهم شود. قطعاً اگر بسترها فراهم شود 

مشکلی وجود ندارد.
    

۲۲درصدمردمهنوزواکسن
کرونانزدهاند

عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: حدود 
22 درصد مردم واکسن کرونا نزدند و از همین رو این 
افراد بیماری را می گیرند و به بقیه منتقل می کنند که 
این باعث می شود بیماری به واکسن زده ها نیز منتقل 
شود.به گزارش ایلنا، پیام طبرسی افزود: ما باید مردم 
را تشویق کنیم که واکسن را تزریق کنند زیرا واکسن 
به اندازه کافی هست و هرکسی هر نوعی که می خواهد 

واکسن بزند تا انشاهلل دوباره دچار مشکل نشویم.
    

نرخبیکاری»زنانجوان«
به۳۱درصدرسید

بنا بر آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ 
 بیکاری زنان 18 تا 35 ســاله در تابستان امسال به 
31 درصد رسیده اســت.به گزارش ایسنا، درواقع 
نرخ بیکاری زنان جوان 18 تا 35 ساله همواره بیشتر 
از نرخ بیکاری مردان جوان این رده سنی بوده است؛ 
به طوری که نرخ بیکاری مردان جوان 18 تا 35 ساله 
طی ســال های ۹5 تا ۹۹ بین 1۴ تــا 16 درصد در 
نوسان بوده که نرخ بیکاری زنان جوان 18 تا 35 ساله 
در همین سال ها بعضاً به 3۴ درصد نیز رسیده و بین 

2۷ تا 3۴ درصد در نوسان بوده است.

از گوشه و کنار


