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همه جای دنیا هستند. از شهرهای 
بزرگ گرفته تا کوچک. از توسعه یافته ها 
تا توســعه نیافته ها. حضورشان آنقدر 
محسوس است که حتی در شهرهایی، 
بساط دستفروشان دیگر جزئی از تاریخ 
و فرهنگ شــفاهی برخــی خیابان ها 
و محالت و ابــزاری برای رونــق بازار و 
گردشگری شده است. اما این یک روی 
سکه است. روی دیگر ســکه چندان 
هم کنترل شــده به نظر نمی رســد. 
خیابان های شلوغ مملو از دستفروشانی 
که راه را برای عبور و مرور عابران بسته 
و از ســویی با یکدیگر برای گوشــه ای 
مناسب تر از خیابان درگیرند و از سوی 
دیگر با ماموران سد معبر شهرداری ها. 
برخوردهایی که گاهی چنان به خشونت 
می انجامد که آسیب های جدی هم به 

همراه دارد.
چهارشنبه گذشته، نمونه ای از این 
درگیری با ماموران سد معبر شهرداری 
خرم آباد کار را به جایی رســاند که مرد 
دســتفروش خرم آبــادی در اعتراض 
خودســوزی کــرد. خوشــبختانه 
خودسوزی او با دخالت به موقع مردم به 
مرگش منجر نشد. اما پیشتر نمونه هایی 
از این دست عاقبتی به مراتب دردناک تر 
داشــت. در ۲۳ اســفند ۱۳۹۳ یونس 
عســاکره، ۳۴ ســاله و پدر دو کودک 
در اعتراض به ضبط ســه باره بســاط 
میوه فروشــی اش توسط شــهرداری 
خرمشهر در برابر ساختمان شهرداری 
دست به خودســوزی زد و جانش را در 
بیمارستان از دســت داد. در میانه این 
دو اتفاق هم بارها برخوردهای دلخراش 
با عواقبی ناخوشایند رخ داد که گاهی 
تصاویر منتشر شده از آن هم احساسات 
عمومی را جریحه دار می کرد. تصاویری 
که نشــان می داد، دستفروشی برای 
بسیاری در کشور نه تنها انتخابی برای 
امرار معاش نیست که گاهی تنها یا بهتر 
اســت بگوییم آخرین راه چاره است. 
آنقدر آخر که اگــر امکان آن نیز گرفته 
شود ممکن است واکنش ناخوشایندی 

به همراه داشته باشد.
 رشد فزاینده دستفروشی

 در کشور
هر چند بــر اســاس گزارش های 
رسمی، فقط نام ۵ هزار دستفروش در 
سامانه شــهردای تهران ثبت نام شده 
است، اما برخی تعداد واقعی دستفروشان 
آن هم تنها در پایتخت را بیش از ۱۵ تا 

۲0 هزار نفر می دانند. رقمی که احتماال 
در روزهای پایانی سال بیشتر هم خواهد 

شد.
در حالی که بســیاری ریشه رشد 
دستفروشی در این سال ها را در مسائل 
کالن اقتصادی و سیاسی و شیوع کرونا 
می داننــد برخی هــم معتقدند، عدم 
ســاماندهی دقیق این گروه از ســوی 
شهرداری این گونه مســئله را بغرنج 

کرده است.
 تهــران بــه عنــوان اصلی ترین 
میزبان دستفروشان در کشور همواره 
با مشــکالت عدیده تری در خصوص 
دستفروشان مواجه بوده است. در حالی 
که حضور این کاسبان ناخوانده شهر را 
شلوغ و پرترافیک تر از همیشه می کند، 
درگیری و برخورد از سوی ماموران هم 
راهبرد مناسبی محســوب نمی شود. 
گویی تاوان بیکاری و مشکالت معیشتی 
ناشی از سیاســت های غلط اقتصادی 
دولتمردان را شهر و شهروندانش باید 

پس دهند.
 استقرار بیش از ۴۰ روزبازار 

در تهران
در روزهای پایانی سال در حالی که 
بار دیگر خیابان هــای پایتخت مملو از 
بساط دستفروشــان می شود، مدیران 
شــهرداری راهکارهای موقت خود را 
برای حل این مشــکل ارائه می دهند. 
دیروز مدیرعامل شــرکت ساماندهی 
صنایع و مشاغل شهر تهران از تشکیل 
۴0 روزبــازار در تهران خبــر داده که 
ظرفیت ساماندهی دستفروشان را دارد.

قدرت اهلل محمدی با اشــاره به آغاز 

طرح ساماندهی دستفروشان در سطح 
شــهر تهران با توجه به نزدیک شدن 
ایام پایانی سال، گفت: »در حال حاضر 
به دنبال ســاماندهی دستفروشان در 

مناطق ۱، ۱۶، ۱۵، ۱۲ و ۱0 هستیم«. 
محمدی با اشاره به شناسایی تعدادی 
بوستان برای استقرار دستفروشان، بیان 
کرد: »به پیمانکاران ابالغ شــده است 
که از طریق سامانه ثبت نامی اطالعات 
دستفروشــان، به افراد بــرای فروش 

محصوالت خود فضا دهند«.
دستفروشانی نیازمند و بی نیاز

در حالــی که بســیاری می گویند 
فضاهــای تعییــن شــده از ســوی 
شــهرداری ها معمــوال از ســوی 
دستفروشــان اســتقبال نمی شود، 
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و 
مشاغل شهر تهران هم دستفروشان را 
به دو گروه تقسیم می کند. دو گروهی 
که شــهرداری خود را موظف به کمک 
به یکی از آنها می داند. او گفت: »تعداد 

بسیاری از دستفروشان افراد به کارگیری 
شده از ســمت مغازه داران هستند که 
روزانه اجناس مغــازه داران را تحویل 
می گیرند، می فروشند و سپس شب ها 
درآمــد آن را به مغــازه داران تحویل 
می دهند. با توجه به آنچه توضیح دادم 
در واقع بیش از ۷0 درصد دستفروشان 
دغدغه و مشکالت معیشــتی ندارند. 
تعــداد بســیاری از این افــراد برای 
مغازه داران فعالیت می کنند و باید از این 
اتفاق جلوگیری شــود. فردی که برای 
امرار معاش زندگی خود به دستفروشی 
روی آورده می توانــد در روزبــازار هم 
فعالیت کند؛ ضمن اینکه دستفروشان 
واقعی اتفاقاً از فعالیــت در روزبازارها 

استقبال می کنند«.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع 
و مشاغل شــهر تهران در پایان گفت: 
»فضای یک دستفروش باید دو متر در 
دومتر باشــد اما برای مثال در خیابان 
ولیعصر )عج(، یک دســتفروش بیش 
از ۱0 متر فضای پیــاده راه را می گیرد. 
بنابراین الزم است تا حتماً به وضعیت 

شهر از این منظر رسیدگی شود«.
دستفروشان موافق ساماندهی

هر چنــد گروهی از کارشناســاِن 
معتقدنــد؛ برخــی دستفروشــان 
به دلیل درآمــد باال از دستفروشــی، 
فرار از نظارت های قانونــی و... تمایلی 
بــه ســاماندهی ندارنــد و طرح های 
ســاماندهی دستفروشان با بی رغبتی 
دستفروشــان روبرو بوده اســت. اما 
براساس نتیجۀ پژوهشــی در این باره، 
۹۴درصد دستفروشان تهران نسبت 

 به ســاماندهی نظر مســاعدی دارند.
مــراد ثقفــی، پژوهشــگر اقتصادی 
و اجتماعــی، در خصــوص نتایج این 
پژوهــش با عنــوان »دستفروشــان 
بساط گستر در شــهر تهران؛ پژوهش 
و راهکار« که به ســفارش وزارت رفاه 
صورت گرفته است، می گوید: ۹۴درصد 
دستفروشــان تهران نظر مساعدی در 

مورد ساماندهی دارند.
ثقفی ســاماندهی دستفروشان را 
مستلزم حضور همۀ ذی نفعان در تدوین 
طرح اجرایی می داند و می گوید: »نتایج 
مطالعات تطبیقی بین المللی حاکی از 
آن است که ما در کل کشور نیازمند تغییر 
نگاه به شغل دستفروشی و به شخص 
دستفروش هســتیم، به طوری که در 
بسیاری از شهرهای مهم جهان مانند 
نیویورک و پاریس دستفروشان پذیرفته 
شده اند و در عین حال نهادهای مسئول 
وظیفۀ ساماندهی آنها را برعهده دارند«.

او می افزایــد: »بر این اســاس در 
پاریس، با دو میلیــون و ۲00هزار نفر 
جمعیت، ۹۷بازار روز در هفته تشکیل 
می شــود و تحقیقات مرکز ملی آمار 
فرانسه نشان می دهد که ۶00هزار بنگاه 
اقتصادی خرده فروشی در سال تشکیل 
می شــود و در نیویورک تنها دو هزار و 
۸00مجوز دستفروشی مواد غذایی در 
سال صادر می شود که مجوزهای ۴گروه 
دیگر شامل کاالهای عمومی، کاالهای 
فرهنگی مانند کتاب، کاالهای فصلی 
مثل چتر و کاالهای الکترونیک به آن 

اضافه می شود«.
این پژوهشــگر اجتماعــی با بیان 
اینکه شــهر مدرنی ماننــد نیویورک 
دستفروشی را به مثابۀ مبلمان شهری 
خود پذیرفته اســت، تصریح می کند: 
»برخالف تصورات غالبی که وجود دارد، 
دستفروشِی ساماندهی شده می تواند به 
زیباسازی شهری کمک کند و حتی در 
ایجاد امنیت فضاهای شهری نیز مؤثر 
باشد«.با این حال چندی پیش معاون 
هماهنگ کننده پلیس مترو گفته بود 
که ۴ هزار نفر از دستفروشــان فرم پر 
کرده اند و شناسایی شده اند، اما تنها ۱0 
درصد این افراد حاضر هستند ساماندهی 
شوند و اگر حمایت های قضایی نباشد 
با شرایط موجود این معظل روز به روز 

افزایش می یابد. 
 برخورد غیرهمسان

 با دستفروشان
در حالی که بسیاری از دستفروشان 
در مناطق مختلف شهر بدون مشکل 
بســاط برپا کرده و به فعالیت مشغول 
هستند، گاهی برخوردهای قهرآمیزی 

هم صورت می گیرد. برخوردهایی که 
نمی توان از آن سیاست کلی شهرداری 
را در خصوص برخورد با دستفروشان 

دریافت.
جعفربای، آسیب شناس اجتماعی 
معتقد است: »خود دستفروشان افشا 
کردند که ســاختار مافیایی پیچیده 
زیرزمینی وجود دارد که در ازای پرداخت 
مبلغی اجازه بساط گستری می دهند، 
اما وای به آن روزی که درآمدی نداشته 
باشــیم روزگارمان ســیاه می شود؛ 
توهین می شنویم و وسایلمان را توقیف 
می کنند. خب اگر اینها واقعیت داشته 
باشد بسیار زشت است و نداشته باشد 
هم باز این ســؤال وجــود دارد که چرا 

برخوردها یکسان نیست؟!«.
او معتقــد اســت کــه هیــچ گاه 
برخوردهــای خشــن و ضربتــی 
و اهانت آمیــز جواب نــداده و اگر قرار 
بود درســت باشــد تا االن نباید هیچ 

دستفروشی وجود می داشت.
جعفربــای پیشــنهاد می دهــد: 
»بازارچه های هفتگی به عنوان بستر 
قانونی بــرای کار دستفروشــی که در 
برخی شهرستان ها دایر است در همه 
جا راه اندازی شــود. این تجربه موفقی 
اســت که مدل جهانی هــم دارد اما ما 
خودمان در شهرستان ها اجرا می کنیم 
و می توان در شهرهای بزرگ هم محله 
به محله یا خیابان به خیابان براســاس 
برنامه هفتگی دقیقی اجرا کرد چرا که 
دوره زد و خوردها تمام شــده اســت و 
براساس آموزه های دینی هم باید ارزش 
انسان ها گرامی داشــته شود. شخصاً 
برخوردهای اهانت آمیز و دور از شــأن 
انسان را از نزدیک دیده ام و معتقدم باید 
ساماندهی گسترده تر انجام شود«.در هر 
حال دستفروشی تنها مسئله شهر تهران 
نیست در بسیاری از شهرهای دنیا این 
موضوع رواج دارد. اما شاید با این تفاوت 
که کسب وکاری بلند مدت است و تنها 
در ماه های پایانی سال اجرایی نمی شود.

بار سنگین مشکالت اقتصادی روی شانه های شهر سوار است

ساماندهی یا برخورد؛ دو روی سکه مواجهه با دستفروشی

گفتوگو

 نایب رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان 
ایران نســبت به محرومیت اقشار آسیب پذیر از 
اقالم رایگان پیشــگیری از بارداری انتقاد کرد و 
نسبت به افزایش ســقط های غیرقانونی در پی 

وقوع حاملگی های ناخواسته هشدار داد.
مریم کاشانیان، عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران در ارتباط با ابالغ نامه حذف 
ارائه رایگان و یارانه ای اقالم پیشگیری از بارداری 
در خانه هــای بهداشــت به ایلنا گفــت: مراکز 
بهداشــت پیش از این تمام اقالم پیشگیری از 
بارداری را در اختیار افــراد متقاضی به صورت 
رایگان قرار می دادند و این مساله باعث می شد 
که حاملگی های ناخواسته و برنامه ریزی نشده 
کمتر اتفاق بیافتد. طبیعتا کسانی از این مراکز 
استفاده می کنند که قشــر فقیر و کم درآمدتر 
جامعه هستند، وگرنه افرادی که به اندازه کافی 
می توانند هزینه کنند، به مراکز خصوصی مراجعه 
می کنند و مشکلی هم ندارند. این مراکز عمدتا 
مورد اســتفاده اقشار آســیب پذیر جامعه قرار 
می گرفت و متاســفانه این گروه از دریافت این 

خدمات محروم شده اند. 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
گفت: باوجود اینکه این ممنوعیــت تازه ابالغ 

شده است اما مدت هاست که در حال اجرا شدن 
است. دراین مدت کوتاه نیز شاهد حاملگی های 
ناخواســته و حاملگی های برنامه ریزی نشــده 
هســتیم. در عین حال آموزش کافــی نیز داده 
نمی شود که چگونه از بارداری پیشگیری کنند. 

او افزود: ممکن است فردی بیماری خاصی 
داشته باشــد و تحت درمان باشــد و نباید فعال 
حامله شــود و برای مثال می تواند دو سال دیگر 
بچه دار شود. ما حاملگی در این موارد را از جمله 
حاملگی های برنامه ریزی نشده می دانیم. در این 
موارد افراد زمانی که ناخواســته و بدون برنامه 

حامله می شوند طبیعتا دنبال فردی می گردند 
که فرزندشان را به نحوی سقط کنند و متاسفانه 
به مراکزی که غیرقانونی است مراجعه می کنند 
و دچار خطرات جدی می شوند. سقط های غیر 
قانونی جــان مادر را به خطــر می اندازد و حتی 
بارداری های آینده او را با مخاطره مواجه می کند.
کاشــانیان گفت: بالطبع چنین تصمیماتی 
یعنی حــذف ارائه رایــگان و یارانــه ای اقالم 
پیشــگیری از بارداری در خانه های بهداشــت 
می تواند ضایعه بار و خطر آفرین باشد و متاسفانه 
آثار آن را درحال حاضر هم می بینیم و در آینده 

نیز شــاهد آن خواهیم بود. از طرفی حذف ارائه 
رایگان و یارانه ای اقالم پیشــگیری از بارداری 
در خانه های بهداشــت باعث می شــود اقشار 
آسیب پذیر و کم درآمد به مراکز خصوصی جهت 
دریافت این خدمات مراجعه کنند که برایشان 
هزینه دارد و بسیاری از این افراد نمی توانند این 
هزینه ها را پرداخت کنند. این دستورالعمل به 
نظر من  با عجله تدوین شده و کارشناسی دقیقی 

روی آن انجام نشده است.
کاشــانیان گفت: آن موقع که دالیل کاهش 
رشــد جمعیت و کاهــش ازدواج و فرزندآوری 
بررسی شد متاسفانه  ارائه رایگان و یارانه ای اقالم 
پیشگیری از بارداری در خانه های بهداشت بدون 
هیچ شــاهد علمی به عنوان یکی از این عوامل 
در نظر گرفته شــد. باید فکر کرد آیا روش های 
پیشگیری از بارداری موجب شده است جمعیت 

کم شود؟ هیچ شواهد علمی برای آن نیست.
او در ادامه گفت: علــت اینکه مردم ازدواج 
نمی کنند و بچه دار نمی شــوند عمدتا مسائل 
اجتماعی و اقتصادی اســت و روزبــه روز نیز 
این مساله شدیدتر می شــود و باید کمک ها و 
تشــویق ها برای فرزندآوری روی این مسائل 
متمرکز شود نه منع ارائه روش های پیشگیری 

از بارداری.کاشــانیان در ارتبــاط با وضعیت 
شناسایی بیماری های مقاربتی در کشور افزود: 
ایدز در مقایســه با بیماری های مقاربتی دیگر 
سروسامان بسیار بهتری داشــت و همه افراد 
شناسایی شده و به شــدت کنترل می شدند 
و دارو به صــورت رایگان در اختیــار آنها قرار 
می گرفت و می گیرد. اما بیماری های مقاربتی 
بسیار فراتر از اچ آی وی هستند و طیف بسیار 
وســیعی دارند. از آنجایی کــه بیماری های 
مقاربتی بسیار زیاد هستند، شناسایی آنها در 
سراسر کشــور به راحتی مقدور نیست زیرا از 
عفونت های ساده تا بیماری های بسیار جدی تر 

را شامل می شود.
نایب رئیس انجمن زنان و زایمان ایران گفت: 
امکان آن نیست که همه بیماران مقاربتی مورد 
شناسایی قرار بگیرند.اکثر این بیماری ها منافاتی 
با حاملگی ندارند و این افراد می توانند حامله شوند 
اما برای پیشگیری از انتقال بیماری الزم است به 
روش های پیشــگیری نظیر کاندوم دسترسی 
داشته باشند. این مساله بیشتر مربوط به افراد 
فقیرتر و کم برخوردار جامعه است وگرنه فردی 
که می تواند هزینه کند اساسا مشکلی نخواهد 

داشت.

نایب رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان هشدار داد:

افزایش سقط های غیرقانونی در پی حذف ممنوعیت اقالم پیشگیری از بارداری

در پاریس، با دو میلیون 
و ۲۰۰هزار نفر جمعیت، 

۹۷بازار روز در هفته 
تشکیل می شود و 

تحقیقات مرکز ملی آمار 
فرانسه نشان می دهد که 
۶۰۰هزار بنگاه اقتصادی 

خرده فروشی در سال 
شکل می گیرد

دستفروشی برای بسیاری 
در کشور نه تنها انتخابی 
برای امرار معاش نیست 

که گاهی تنها یا بهتر 
است بگوییم آخرین راه 

چاره است. آنقدر آخر که 
اگر امکان آن نیز گرفته 

شود ممکن است واکنش 
ناخوشایندی به همراه 

داشته باشد
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سعیده علیپور

 نقشه کرونایی کشور
 دوباره قرمز می شود

با شیوع گسترده سویه اُمیکرون در کشور و آغاز 
پیک ششم کووید۱۹ و طبق آخرین رنگ بندی اعالم 
شده از سوی وزارت بهداشت، باز هم تعداد شهرهای 
کرونایی افزایش یافت؛ به طوری که ۱۲0 شهرستان 
کشــور در شــرایط قرمز کرونایی قــرار گرفتند.
براساس این نقشه رنگ بندی ۱۵۳ شهرستان در 
وضعیت نارنجی، ۱۶۷ شهرستان در وضعیت زرد و 
۸ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.این در حالی 
است که دیروز علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با 
کرونا نیز گفت: در ســه هفته اخیر در تهران میزان 
مراجعه بخش های سرپایی ۱۵۷ درصد، بستری در 
بخش مراقبت های ویژه ۵۱ درصد و میزان بستری 
۳ تا ۵ برابر افزایش داشته است. گزارش ها حکایت 
از آن دارد که سایر شهرهای کشور نیز وضعیت به 

همین منوال است.
    

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق و در سال ۱۴۰۱؛
مطبوعات و نشریات از پرداخت 

مالیات بر آگهی معاف شدند
سخنگوی کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه سال 
۱۴0۱ مجلــس گفت: 
نمایندگان در جلســه 
نوبــت عصر شــنبه این 
کمیســیون با معافیت مطبوعات و رســانه ها از 
پرداخــت مالیات بــر ارزش افزوده برای انتشــار 

آگهی های تبلیغاتی موافقت کردند.
به گزارش ایلنا،  رحیم زارع تصریح کرد: براین 
اســاس، تبلیغات کاالهــا و خدمــات داخلی در 
روزنامه ها و نشریات در سال ۱۴0۱ مشمول جز )۳( 
بند ) ب( ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست.

    
 کودکان و نوجوانان 

در معرض امیکرون
فرهاد چوبــدار، رئیس بیمارســتان کودکان 
علی اصغر)ع( گفت: برخالف پیک های قبلی تعداد 
کودکانی که به کرونا مبتال می شوند از بزرگساالن 
بیشتر است و ظاهرا گروه هدف اومیکرون گروه سنی 
زیر ۱۲ سال است زیرا حتی نوزاد چند روزه  مبتال به 
کرونای امیکرون هم در بین بیماران مان بســتری 
داریم.با این حــال دیروز وزیر آمــوزش و پرورش 
گفت: اولیا ملزم هستند به ســوق دادن حضوری 
دانش آموزان در مدرســه. ســویه امیکرون خطر 

آنچنانی برای دانش آموزان نداشته است.
    

با تخریب 3 بنای دولتی کلید خورد
اجرای فاز جدید آزادسازی  

حریم رودخانه کرج
در پی حکــم رئیس 
قوه قضائیــه برای مقابله 
با ســاخت و ســازهای 
غیرمجاز دولتی در بستر 
رودخانه ها، دیروز بنای 
سه دستگاه دولتی دیگر در بســتر رودخانه کرج 
تخریب شد.به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، در 
این عملیات بنای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
کمیته امداد امام خمینی و ستاد اجرایی تخریب شد.

    
تعلیق پروانه رانندگان تاکسی 

واکسن نزده 
 مدیرعامــل اتحادیه 
تاکسیرانی های شهری 
کشور گفت: مقرر شد آن 
دســته از رانندگانی که 
تاکنون علــی رغم اینکه 
امکان واکسیناسیون فراهم شده، اما واکسن تزریق 
نکرده اند پروانه فعالیت شان تعلیق شود. به گزارش 
ایسنا، مرتضی ضامنی گفت: از فعالیت تاکسی هایی 
که نسبت به نصب تصویر کارت واکسن دیجیتال 
بر روی شیشه جلو اقدام نکرده اند ممانعت به عمل 

می آید.
    

 برداشت بافت از ۸۰۰ جسد 
در سال جاری

رئیس بانک ســلول، 
بافــت و عضو ســازمان 
پزشــکی قانونی کشور 
اعالم کرد که اهدای بافت 
از سوی اجســاد می تواند 
منجر به نجات بیمــاران نیازمند قرنیه، دریچه های 
قلب، بیماران پوستی، تولید محصوالت پودر استخوان 
و غیره شود.به گزارش ایسنا، سعید شاه حسینی گفت: 
حدود ۸00 متوفی در ۱0 ماهه امســال داشتیم که 
عملیات بافت از آنها انجام شده و این افراد در درمان و 

نجات جان هزاران نفر نقش داشتند.

ازگوشهوکنار


