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سخننخست
ــادی  ــی اقتص ــاختار اجتماع ــر س ــت تأثی ــخ تح ــول تاری ــی در ط ــده ای اجتماع ــوان پدی ــی به عن دست فروش
ــی تثبیــت کــرده اســت.  ــد خــرده کاالی ــوان بخشــی از وجــه تولی جامعــه شــکل گرفته و به مــرور خــود را به عن
می تــوان گفــت وضعیــت نامناســب اقتصــادی جامعــه و بحــران اشــتغال، فقــدان مهــارت و ضعــف آموزش هــای 
فنــی و حرفــه ای و نگریســتن بــه دست فروشــی به عنــوان اســتراتژی تحمیــل خــود بــه جامعــه ازجملــه عوامــل 
ــواره  ــود دست فروشــی هم ــوط می ش ــهری مرب ــت ش ــه مدیری ــه ب ــی ک ــا جای ــتند. . ت ــده هس ــن پدی ــداوم ای ت
ــده ی آن در  ــترش فزاین ــه گس ــر ب ــوده و نظ ــهرها ب ــای ش ــاماندهی فض ــای س ــن دغدغه ه ــه مهم تری ازجمل
ســال های اخیــر، هــر چــه بیشــتر بــرای نهادهــای مدیریــت شــهری بــه موضوعــی مســئله خیــز و بعضًا بحــران زا 
بــدل شــده اســت. نســبت دست فروشــی بــا مســئله ی اشــتغال نیــز به نوبــه ی خــود قابــل توجــه اســت. مشــاغل 
ــًا  ــث عموم ــن حی ــوند و از ای ــدی می ش ــاد طبقه بن ــمی اقتص ــش غیررس ــمار بخ ــی در ش ــی جملگ دست فروش
ــد.  ــت بازمی مانن ــه ی فعالی ــز بعضــًا از ادام ــای قهرآمی ــوند و به واســطه ی برخورده ــداد می ش ــر مشــروع قلم غی
ــوده و یکــی از بخش هــای  ــرو ب ــده دست فروشــی همیشــه روب ــا پدی ــز ب ــان، کالن شــهر تهــران نی ــن می در ای
ــده بیشــتر  ــن پدی ــا ای ــوع برخوردهــای ذی دخــالن ب ــا ن ــات اقتصــادی اش را تشــکیل داده اســت، ام فعــال حی
به صــورت قهــری و حذفــی بــوده تــا ســاماندهی و اســتفاده از ظرفیــت آن بــرای ایجــاد اشــتغال در بیــن فقــرای 
شــهری. بنابرایــن نیم نگاهــی بــه تجــارب جهانــی و تجــارب ســایر کالن شــهرها در ایــن خصــوص و اســتفاده 
ــران شــهری تهــران  ــرای مدی ــا حــدودی ب ــد ت ــن موضــوع می توان ــا ای ــت برخوردهایشــان ب از جنبه هــای مثب
راهگشــا و مفیــد باشــد. گــزارش پیــش رو در راســتای رویکــرد توســعه اجتماعــی و انســان محور شــهرداری و بــا 
تکیــه بــر مــرور تجــارب موجــود و نقــد و بررســی جوانــب مثبــت و منفــی نحــوه برخوردهــای مختلــف بــا پدیــده 
ــه الگــوی ســاماندهی و مدیریــت دست فروشــی در مقابــل برخوردهــای  دست فروشــی در جهــان، ســعی در ارائ
قهــری و حذفــی دارد، امیــد اســت انتشــار ایــن دســت از گزارش هــای مدیریــت شــهری را در اتخــاذ راهبردهــا 

ــاری رســاند.  ــده دست فروشــی ی ــا پدی ــه ب و سیاســت های مناســب در مواجه

بابکنگاهداری

رئيسمركزمطالعاتوبرنامهریزیشهرتهران



چکيده
دست فروشــان خیابانــی، مســائل عدیــده ای چــون تولیــد زبالــه در خیابــان و بنــد آوردن مســیر پیاده روهــا را 
ــا درعین حــال، تعــداد  ــد ام ــواری می کنن ــرای حــل مســئله، آن هــا را مت ــی ب موجــب می شــوند و مقامــات محل
زیــادی از ســاکنین شــهر بیــکار می شــوند کــه ایــن امــر به نوبــه خــود، مســائل جدیــدی را در فضاهــای شــهری 
ایجــاد می کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه دست فروشــی یکــی از بهتریــن فرصت هــای شــغلی بــرای فقراســت. 
آنــان بــدون اشــتغال در بخــش غیررســمی اقتصــاد شــهر، نمی تواننــد از عهــده بــرآوردن نیازهــای اولیــه خــود 
ــرای  ــی ب ــچ فرصــت جایگزین ــن دست فروشــان در کشــورهای درحال توســعه، هی ــد. بنابرای و خانواده شــان برآین

بقــای حیاتشــان ندارنــد و ایــن امــر بــه دلیــل نبــود فرصت هــای شــغلی رســمی بــرای آن هاســت.

در ایــن میــان، کالن شــهر تهــران نیــز بــا پدیــده دست فروشــی همیشــه روبــرو بــوده و یکــی از بخش هــای 
ــده بیشــتر  ــن پدی ــا ای ــوع برخوردهــای ذی دخــالن ب ــا ن ــات اقتصــادی اش را تشــکیل داده اســت ام ــال حی فع
ــن  ــتغال در بی ــاد اش ــرای ایج ــت آن ب ــتفاده از ظرفی ــاماندهی و اس ــا س ــوده ت ــی ب ــری و حذف ــورت قه به ص
فقــرای شــهری. بنابرایــن نیم نگاهــی بــه تجــارب جهانــی و ســایر کالن شــهرها در ایــن خصــوص و اســتفاده 
ــران  ــران شــهری ته ــرای مدی ــا حــدودی ب ــد ت ــن موضــوع می توان ــا ای ــت برخوردهایشــان ب از جنبه هــای مثب

راهگشــا و مفیــد باشــد. 

 تجــارب ســایر کشــورها همچــون بنــگالدش، ســریالنکا، تایلنــد، ســنگاپور، کــره جنوبــی و هنــد و... حاکــی 
اســت کــه دست فروشــی می توانــد همچــون فرصتــی در کنــار بخــش رســمی اقتصــاد، زمینــه مناســبی بــرای 
اشــتغال زایی فقــرای شــهری باشــد و پیامدهــای بیــکاری همچــون شــکل گیری آســیب های اجتماعــی 
ــان  ــا دست فروش ــورد ب ــز در برخ ــای قهرآمی ــاف رویکرده ــن اوص ــا ای ــد. ب ــف ده ــهر را تخفی ــف در ش مختل
ــد  ــم اشــتغال زایی و کســب درآم ــای عظی ــب فرصت ه ــه باعــث تخری ــدت جوابگــو نیســت ک ــا در بلندم نه تنه
افــراد فقیــری می شــود کــه بــه دالیــل مختلــف ازجملــه ســطح پاییــن توســعه انسانی شــان، قــادر بــه جــذب 

در بخــش اقتصــاد غیررســمی نیســتند. 

واژگانكليدی: دست فروشی، مشاغل غیررسمی، شهر تهران
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مقدمهوطرحمسئله
دست فروشــان خیابانــی، مســائل عدیــده ای چــون تولیــد زبالــه در خیابــان و بنــد آوردن مســیر پیاده روهــا را 
ــا درعین حــال، تعــداد  ــد ام ــواری می کنن ــرای حــل مســئله، آن هــا را مت ــی ب موجــب می شــوند و مقامــات محل
زیــادی از ســاکنین شــهر بیــکار می شــوند کــه ایــن امــر به نوبــه خــود، مســائل جدیــدی را در فضاهــای شــهری 
ایجــاد می کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه دست فروشــی یکــی از بهتریــن فرصت هــای شــغلی بــرای فقراســت. 
آنــان بــدون اشــتغال در بخــش غیررســمی اقتصــاد شــهر، نمی تواننــد از عهــده بــرآوردن نیازهــای اولیــه خــود 
ــرای  ــی ب ــچ فرصــت جایگزین ــن دست فروشــان در کشــورهای درحال توســعه، هی ــد. بنابرای و خانواده شــان برآین
بقــای حیاتشــان ندارنــد و ایــن امــر بــه دلیــل نبــود فرصت هــای شــغلی رســمی بــرای آن هاســت )آخرالزمــان 
و دگوشــی1، 2010( و اگــر ایــن بخــش از اقتصــاد همچنــان تضعیــف شــود ممکــن اســت بــرای کاهــش فقــر، 
ــای  ــر فعالیت ه ــواری، درگی ــان مت ــه دست فروش ــود ک ــن ش ــه ای ــر ب ــی منج ــرود و حت ــش ن ــچ کاری از پی هی

مجرمانــه شــوند )مرامبــا2، 2015(. 

پدیــده دست فروشــی را نبایــد در مقــام پدیــده ای مجــزا از بافــت رشــد اقتصــادی کشــورهای درحال توســعه، 
در نظــر گرفــت و بنابرایــن برخوردهــای قهــری کــه ناشــی از رویکردهــای فردگرایانــه در حــل مســائل اجتماعــی 
ــن بخــش از اقتصــاد غیررســمی می شــوند در  ــر ای ــرادی کــه درگی ــد باشــند. اف ــدان مفی ــد چن هســتند نمی توانن
ــمی،  ــای رس ــاس معیاره ــر اس ــه ب ــعه اند و ازآنجاک ــد و توس ــل از رش ــای حاص ــدگان از مزای ــزو بازمان ــل، ج اص
ــی، 2004( و  ــد« )ل ــی ندارن ــهری جایگاه ــزی ش ــد »در برنامه ری ــی نکرده ان ــای عموم ــغال فضاه ــه اش ــدام ب اق
مدیــران شــهری بیشــتر بــه موضــوع بهبــود برنامه ریــزی و مدیریــت شهری شــان به منظــور محــروم کــردن ایــن 
ــاً به منظــور  ــت، عمدت ــن بخــش از جمعی ــان و دگوشــی، 2010(. ای ــد )آخرالزم بخــش از شــهروندان اهتمــام دارن
کســب فرصت هــای بهتــر زندگــی، بــه شــهرهای بــزرگ مهاجــرت می کننــد و معمــواًل »مهــارت3  یــا تحصیــالت 
ــش  ــد در بخ ــد و مجبورن ــاد، ندارن ــمی اقتص ــن و رس ــش ام ــر در بخ ــای بهت ــب فرصت ه ــرای کس ــی4 ب خاص
ــادر  ــد و ق ــان درجایــی ثبــت نمی شــوند، ســامانی ندارن غیررســمی مشــغول شــوند« )بهومیــک5، 2005: 256(. آن
نیســتند بــه بــازار سازماندهی شــده ای دسترســی داشــته باشــند یــا از حمایت هــای نهــادی برخــوردار شــوند. حتــی 
ــن اجتماعــی، در  ــا تأمی ــون کار ی ــان توســط قان ــد، همچن ــون درآین ــت قان ــا تحــت حمای اگــر ســفارش شــوند ی
ــان  ــز اهمیتش ــش حائ ــم نق ــی کار6، 2004( و علی رغ ــازمان بین الملل ــوند )س ــت نمی ش ــان، محافظ ــل کارش مح
در اقتصادهــای بســیار فقیــر، چنــدان موردتوجــه نیســتند. بســیاری بــر تأثیــرات منفــی آن هــا همچــون اســتفاده از 
فضــای عمومــی، ازدحــام، مخاطــرات ســالمتی و امنیــت، فــرار از مالیــات و فــروش کاالهــای نامرغــوب تأکیددارند 
)مرامبــا، 2015( درحالی کــه بخــش فعــال و پــر جنب وجــوش اقتصــاد غیررســمی شــهری هســتند کــه دسترســی 
1 Akharuzzaman & Deguchi. 
2. Nasibu Rajabu Mramba

ــد از  ــدود 11 درص ــه ح ــده ک ــان، مشخص ش ــوص دست فروش ــران در خص ــهر ته ــزی ش ــات و برنامه ری ــز مطالع ــط مرک ــی توس 3. در تحقیق
دست فروشــان موردبررســی، بــه دلیــل نداشــتن مهــارت و تخصــص در حرفــه یــا فــن خاصــی، بــه دست فروشــی رو آورده انــد )مرکــز مطالعــات 

ــران، 1391(. ــهر ته ــزی ش و برنامه ری
4. بیش از 95 درصد از افراد موردبررسی نیز دارای تحصیالت دیپلم و یا پایین تر بوده اند )همان( 

5. Sharit K Bhowmik 
6. International Labour Organization 
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بــه طیــف گســترده ای از کاالهــا و خدمــات را در فضــای عمومــی شــهرها بــرای مــردم فراهــم می آورنــد )روئــور1، 
2014( و در صــورت ســاماندهی، واجــد ویژگی هــای مثبتــی خواهنــد بــود. دست فروشــی دارای اشــکال مختلفــی 
ــی  ــادی و اجتماع ــش اقتص ــد نق ــوده و واج ــینان ب ــهر و شهرنش ــرای ش ــی ب ــک دارای منافع ــر ی ــه ه ــت ک اس
اســت؛ فراهم کننــده مشــاغل، مشــوق فعالیت هــای تجــاری و  برآورنــده نیازهــای جمعیــت اســت )برونــه2، 2011(. 
ــروی انتظامــی،  ــر نی ــی نظی ــا نهادهــای قانون ــوان هماهنگــی بیشــتری ب ــه مشــاغل می ت ــا ســاماندهی این گون ب
شــهرداری و غیــره ایجــاد کــرد تــا احســاس امنیــت در بیــن شــهروندان افزایــش یابــد. بایــد توجــه داشــت حــذف 
ــل  ــی خــاص3، قاب ــن متول ــزی مناســب و تعیی ــا برنامه ری ــا ب ــر نیســت ام ــده دست فروشــی، امکان پذی کامــل پدی
ــر  ــع آســیب پذیری و فق ــواره و به طــور مســتمر در حــال رف ــن بخــش هم ــود. شــاغالن ای ــد ب ســاماندهی خواه
شــهری اند امــا بیشــترین اقدامــات دولت هــا ]و ســایر ذی دخــالن امــر برنامه ریــزی در شــهرها[، بــر فعالیت هــای 
غیرقانونی شــان تمرکــز دارد و کمتــر بــه ایــن امــر توجــه می شــود کــه فعالیت هــای قانونی شــان، تحــت پوشــش 
قــرار گیــرد و بدیــن منظــور، بایــد فرآینــدی مدیریتــی در شــهر اســتقرار یابــد کــه مشــارکت تمامــی ذی دخــالن 
در آن لحــاظ گــردد و بــا ایــن عمــل، دست فروشــان نیــز در مقابــل فعالیت هایشــان در محیــط شــهری، مســئول 

خواهنــد بــود )آخرالزمــان و دگوشــی، 2010(. 

در ایــن میــان، کالن شــهر تهــران نیــز بــا پدیــده دست فروشــی همیشــه روبــرو بــوده و یکــی از بخش هــای 
ــده بیشــتر  ــن پدی ــا ای ــوع برخوردهــای ذی دخــالن ب ــا ن ــات اقتصــادی اش را تشــکیل داده اســت ام ــال حی فع
ــن  ــتغال در بی ــاد اش ــرای ایج ــت آن ب ــتفاده از ظرفی ــاماندهی و اس ــا س ــوده ت ــی ب ــری و حذف ــورت قه به ص
فقــرای شــهری. بنابرایــن نیم نگاهــی بــه تجــارب جهانــی و ســایر کالن شــهرها در ایــن خصــوص و اســتفاده 
ــرای مدیــران شــهری تهــران  ــا حــدودی ب ــد ت ــا ایــن موضــوع می توان از جنبه هــای مثبــت برخوردهای شــان ب

راهگشــا و مفیــد باشــد. 

بــا توجــه بــه مــوارد پیش گفتــه، می تــوان ســؤاالتی را مطــرح کــرد کــه پاســخ بــه آن هــا می توانــد دربردارنــده 
راه حل هایــی بــرای مســائل بســیاری در برنامه ریزی هــای مربوطــه و اقدامــات مداخلــه ای، باشــد. اینکــه

مدیران شهری کالن شهرهای دنیا چگونه با پدیده دست فروشی برخورد می کنند؟  -

بر اساس درس آموخته های جهانی، به منظور ساماندهی بهینه دست فروشان، بهتر است چه خط مشی ها و   -
تمهیداتی را اتخاذ نمود؟

روشتحقيق
در گــزارش پیــش رو از روش تحقیــق اســنادی بــا تکیه بــر مــرور تجــارب موجــود و نقــد و بررســی جوانــب 
مثبــت و منفــی نحــوه برخوردهــای مختلــف بــا پدیــده دست فروشــی در جهــان استفاده شــده اســت. در بخــش 
ــه  ــل ثانوی ــای تحلی ــده مبن ــا درج گردی ــه در روزنامه ه ــهروندان ک ــی از ش ــزارش، نقل قول های ــری از گ دیگ

قرارگرفتــه اســت. 
1. Roever, Sally 

2. در دولــت هنــد، وزارت مســکن و کاهــش فقــر شــهری متولــی ایــن مســئله اســت و در جامعــه مدنــی نیــز بازیگرانــی همچــون »انجمــن ملــی 
دست فروشان خیابانی هند« در این حوزه بسیار فعال اند. 

3. Dhaka City Corporation.
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ــم  ــف خواهی ــه بررســی وضعیــت دست فروشــی در کشــورهای مختل ــن بخــش به صــورت خالصــه، ب در ای

پرداخــت. 

بنگالدش)داكا(
ــر اســاس داده هــای انجمــن شــهر  شــمار دست فروشــان خیابانــی در بنــگالدش بســیار چشــمگیر اســت. ب
ــول  ــل2، بیت ــًا در موتیجهی ــی در شــهر داکا وجــود دارد. آن هــا عمدت داکا 1 حــدود 90 هــزار دســت فروش خیابان
ــی  ــی نوع ــی خیابان ــد. دست فروش ــت می کنن ــد فعالی ــازار جدی ــدوده ب ــاغ5 و مح ــاه ب ــتان4، ش ــرم3، گلس مک
کســب وکار غیرقانونــی محســوب می شــود و دست فروشــان همیشــه بــا آزار و اذیــت مقامــات و مســئولین امــر 
روبــرو هســتند. آن هــا مجبورنــد بخــش قابل مالحظــه ای از درآمدشــان را رشــوه بدهنــد تــا بتواننــد فعالیتشــان 
ــه یــک »گنــده  ــاکا6 ب ــه 200 هــزار ت ــد ماهان ــازار جدیــد مجبورن را ادامــه دهنــد. دست فروشــان در محــدوده ب
ــن  ــر دســت فروش در ای ــد. ه ــون، تقســیم می کن ــال قان ــوران اعم ــا و مأم ــا آژانس ه ــز ب ــد و او نی الت« بدهن
ــد. در ســایر نواحــی همچــون  ــودن کســب وکارش پرداخــت می کن ــه راه ب ــرای ب ــاکا ب ــه 200 ت محــدوده، ماهان
ــه پلیــس  ــاکا ب ــه 5 ت ــواری نشــوند، روزان ــه خاطــر اینکــه مت ــان7، دست فروشــان ب ــا پالت ــول مکــرم و پوران بیت
می دهنــد. بــر اســاس گــزارش نماینــدگان بنــگالدش کــه در کارگاه هــای برگزارشــده در هنــد )10-12 فوریــه، 
ــر،  ــل فق ــه دلی ــگالدش ب ــان بن ــد، دست فروش ــرکت کرده ان ــی، ش ــان خیابان ــوص دست فروش 2002( در خص
ــود در کشــورهای  ــان خ ــا همتای ــی از حقوقشــان، در مقایســه ب ــز ناآگاه ــرای دست فروشــی و نی ــود فضــا ب نب
ــت  ــه مثب ــی، 2002(. جنب ــان خیابان ــورد دست فروش ــیایی در م ــه ای آس ــیب پذیرترند )کارگاه منطق ــاور، آس مج
ایــن اســت کــه میــزان قابل توجهــی از اتحــاد و همبســتگی در بیــن آن هــا وجــود دارد. اتحادیه هــای متعــددی 
ــا  ــن آن هــا، فدراســیون دوره گردهــای بنــگالدش8 اســت کــه ب در بیــن دست فروشــان فعــال هســتند. مهم تری
ــرای اتخــاذ  فدراســیون اتحادیــه کارگــری حــزب ملــی حاکــم بنــگالدش در ارتبــاط اســت. ایــن فدراســیون ب
سیاســتی در مــورد دست فروشــان خیابانــی، بــا دولــت وارد مذاکــره شــده اســت. نخســتین گام در ایــن مســیر، 
ایجــاد پیونــد محکــم بــا اتحادیه هــای صنفــی دست فروشــان خیابانــی اســت تــا اینکــه اتحــادی در ســطح ملــی 
شــکل بگیــرد. ایــن امــر، دولــت را وادار می کنــد تــا سیاســتی ملــی را در قبــال دست فروشــان خیابانــی اتخــاذ 
کنــد. بااین حــال، تــا زمانــی کــه چنیــن اجماعــی شــکل بگیــرد دست فروشــان خیابانــی در بنــگالدش همچنــان 

غیرقانونــی خواهنــد بــود و توســط مقامــات و مســئولین اذیــت خواهنــد شــد. 

ــدون  ــد ب ــعار می دهن ــط ش ــی فق ــان خیابان ــورد دست فروش ــان در م ــگالدش همچن ــی در بن ــزاب سیاس اح

1. Dhaka City Corporation.
2. Motijheel 
3. Baitul Mukarram
4. Gulistan.
5. Shahbagh

6. واحد پول بنگالدش
7. Purana Paltan
8. Bangladesh Hawkers’ Federation
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ــه  ــزاب حاکم ــد1. اح ــوس بردارن ــی و محس ــی عین ــا گام ــن آن ه ــت ناام ــود وضعی ــرای بهب ــل ب ــه در عم اینک
نه تنهــا در بنــگالدش کــه در اکثــر کشــورهای دیگــر نیــز، دست فروشــان خیابانــی را فقــط بــرای کســب رأی 
بســیج می کننــد. دست فروشــان خیابانــی نیــز بــه دلیــل وضعیــت ناامنشــان معمــواًل حــول ایــن احــزاب گــرد 
ــان  ــامل حالش ــخصی ش ــود مش ــور، س ــزاب مذک ــا اح ــی ب ــان از هم پیمان ــود دست فروش ــه خ ــد. اگرچ می آین

ــد.  ــتفاده می کنن ــان اس ــع سیاسی ش ــرای مناف ــا ب ــزاب، از آن ه ــن اح ــا ای ــود ام نمی ش

یــک مطالعــه توســط گــروه میانجــی توســعه تکنولوژیــک2 در مــورد دوره گردهــای خیابانــی خــوراک فــروش 
ــهری،  ــدد ش ــای متع ــاًل در فعالیت ه ــراد قب ــن اف ــت ای ــی اس ــه حاک ــده ک ــریالنکا انجام ش ــگالدش و س در بن
ــوده  ــا ب ــن فعالیت ه ــه ای ــا، الزم ــتی طاقت فرس ــاعت ها کاردس ــه س ــد ک ــر بوده ان ــد درگی ــی و کم درآم غیرقانون
ــواًل  ــان معم ــن دست فروش ــد. ای ــان رو آورده ان ــن در خیاب ــوراک فروخت ــه کســب وکار خ ــل، ب ــن دلی ــه همی و ب
ســود چندانــی بــه دســت نمی آورنــد و بــرای یافتــن بــازار بهتــر، از مکانــی بــه مــکان دیگــر می رونــد. حضــور 
ــان بخــش عمــده ای از خــوراک فروشــان  ــن شــغل ها بســیار محســوس اســت. اگرچــه در داکا، زن ــان در ای زن
خیابانــی را تشــکیل نمی دهنــد امــا مــردان شــاغل در ایــن حــوزه بــه آمــاده کــردن غــذا توســط زنــان در خانــه، 
ــه  ــه گون ــی، ب ــان خیابان ــن بخــش از دست فروش ــه ای ــد ک ــه خاطرنشــان می کن ــن مطالع ــاًل وابســته اند. ای کام
مؤثــری، احتیاجــات بخــش عمــده ای از جمعیــت شــهری فعــال در بخــش اقتصــاد را بــرآورده می کننــد )تــد و 

همــکاران، 2002(. 

سریالنکا
ــری  ــت بهت ــد از وضعی ــگالدش و هن ــان در بن ــبت همتایانش ــه نس ــریالنکا ب ــی در س ــان خیابان دست فروش
برخوردارنــد. دست فروشــی خیابانــی در بســیاری از نواحــی شــهری، کامــاًل غیرقانونــی نیســت و دست فروشــان 
ــا  ــا ب ــد. ام ــه راه کنن ــا ب ــان را در پیاده روه ــه شــهرداری، کسب وکارش ــه ب ــات روزان ــا پرداخــت مالی ــد ب می توانن
ــه همتایانشــان در ســایر کشــورها،  ــوان دریافــت کــه سرنوشــت آن هــا نیــز نســبت ب نگاهــی ریزبینانه تــر می ت
چنــدان تفاوتــی نــدارد. علی رغــم اینکــه ازلحــاظ قانونــی، تــا حــدودی رســمیت دارنــد امــا همین کــه شــهرداری 
ــد  ــواری خواه ــت و مت ــا را اذی ــد، آن ه ــاد کرده ان ــی ایج ــوزه عموم ــرای ح ــئله ای را ب ــه مس ــد ک ــاس کن احس
ــد. آن هــا  ــرای بســاط گســتری ندارن ــواری، مــکان جایگزینــی ب کــرد. در بســیاری از مــوارد، دست فروشــان مت
تنهــا بــا متــواری شــدن روبــرو نیســتند بلکــه شــهرداری طــی ایــن حرکــت، بساطشــان را بــه آتــش می کشــد. 
ــی در  ــان خیابان ــازی دست فروش ــوزه توانمندس ــه در ح ــواناتها ک ــاد س ــازمان مردم نه ــزارش س ــاس گ ــر اس ب
ــهری  ــزان ش ــالش برنامه ری ــطه ت ــو، به واس ــی کولومب ــای خیابان ــی دوره گرده ــت زندگ ــال اس ــو« فع »کولومب
ــزان، مفهــوِم  ــن برنامه ری ــی، درخطــر اســت. ای ــاک کــردن خیابان هــای شــهر از دست فروشــان خیابان ــرای پ ب
ــوت و  ــد خل ــاده، بای ــر پی ــرای عاب ــا ب ــه پیاده روه ــد؛ اینک ــظ کرده ان ــان حف ــاده ای را همچن ــد افت ــی از م غرب
ــدارک  ــزان در غــرب و بســیاری از شــهرهای آســیایی، منافــع حاصــل از ت ــزه باشــند. درحالی کــه برنامه ری پاکی
فضــا بــرای فروشــندگان خیابانــی و حفــظ فرهنــگ ســرزنده مرکــز شــهر را تصدیــق کرده انــد. ازایــن رو، گرچــه 

ــوق دوره گردهــا حفــظ  ــان داد کــه حق ــن نوشــته اســت: »هــدا اطمین ــزرور« در شــماره 9 ســپتامبر 2003 خــود چنی ــگالدش اب ــه »بن 1. روزنام
ــک، 2005( ــد شــد« )بهومی خواه

2. Intermediate Technology Development Group 
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ــا  ــد ام ــات بپردازن ــه مالی ــده اند مادامی ک ــمیت شناخته ش ــه رس ــهرداری ب ــط ش ــی توس ــان خیابان دست فروش
ضرورتــًا امنیــت آن هــا بــرای انجــام کسب وکارشــان را تأمیــن نمی کنــد. در بســیاری از مــوارد، تأمیــن فضــای 
جایگزیــن بــرای آن هــا بســتگی بــه ایــن دارد کــه اتحادیه شــان تــا چــه حــد می توانــد بــر تقاضایشــان پافشــاری 
ــان  ــی دست فروش ــای صنف ــق اتحادیه ه ــت را از طری ــت دول ــه سیاس ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــه ای ــد. البت کن
ــرد  ــت ک ــریالنکا موافق ــت س ــه دول ــوده ک ــه ب ــن اتحادی ــار ای ــق فش ــرار داد. از طری ــر ق ــت تأثی ــی تح خیابان
ــه  ــان ب ــن دست فروش ــازار شــب. ای ــازار روز و ب ــد: ب ــای ده ــی ج ــازار جهان ــی را در ب ــا دست فروشــان خیابان ت
شــهرداری مالیــات می دهنــد. کاالهایــی کــه توســط دست فروشــان فروختــه می شــود از آن هایــی کــه توســط 
فروشــگاه های بــزرگ عرضــه می شــود، ارزان تــر اســت. بــر اســاس گــزارش ســازمان ســواناتها، بیــن 8 تــا 10 
هــزار دســت فروش خیابانــی در کولومبــو هســتند و غالبــًا در مراکــز رســمی شــهر اســتقرار دارنــد. آن هــا معمــواًل 
ــرای ایــن خانواده هاســت.  ســاکن محــالت فقیرنشــین هســتند و دست فروشــی خیابانــی تنهــا منبــع اشــتغال ب
ــی،  ــش روی دست فروشــان خیابان ــن مســئله پی ــد. مهم تری ــه دارن ــن حرف ــی در ای ــودکان نقــش فعال ــان و ک زن

فقــدان امنیــت در زندگــی و نبــود دسترســی بــه منابــع مالــی و اعتبــاری اســت.

ــد.  ــریالنکا تشــکیل می دهن ــان را در س ــه ای از دست فروش ــده و قابل مالحظ ــان بخــش عم ــوراک فروش خ
مطالعــه گــروه میانجــی توســعه تکنولوژیــک نشــان می دهــد شــمار ایــن افــراد بســیار زیــاد اســت و بــه دلیــل 
نیــاز مشــتریان، در حــال افزایــش اســت. غــذا نســبتًا ارزان و به راحتــی قابــل تهیــه اســت. درآمــد ایــن افــراد 
ــا  ــه آن ه ــد. اگرچ ــاه، کار می کنن ــط، 25 روز در م ــور متوس ــا به ط ــت. آن ه ــتر اس ــان بیش ــایر دست فروش از س
ــا  ــتند ام ــرو هس ــادی، روب ــهیالت نه ــت و تس ــود امنی ــل نب ــان از قبی ــایر دست فروش ــابه س ــکالت مش ــا مش ب
ســهم قابل مالحظــه ای در اقتصــاد ســریالنکا دارنــد. شــهرداری کولومبــو در تــالش اســت تــا مدلــی را بــرای 
دست فروشــان خیابانــی پیــاده کنــد. ایــن نهــاد، گروهــی 35 نفــره از خــوراک فروشــان خیابانــی را ســازمان دهی 
کــرده و نــام آن هــا را »خــوراک فروشــان ســبز روِی گالــه« نهــاده اســت. شــهرداری گاری هایــی را در اختیــار 
ــده آل، توســط  ــروژه ای ــوان یــک پ ــن گــروه به عن ــزه هســتند. فعالیت هــای ای آن هــا گذاشــته کــه بســیار پاکی

دپارتمــان ســالمت عمومــی، بســیار برجســته شــده اســت. 

تایلند)بانکوک(
در ســال 1997 بــه دلیــل بحــران مالــی، فروشــندگی در خیابــان به عنــوان یــک منبــع مطلــوب بــرای کســب 
ــال  ــر در س ــان از 310500 نف ــردان و روزنامه فروش ــان، دوره گ ــداد دست فروش ــد و تع ــمار می آم ــه ش ــد ب درآم
1997 بــه 390600 نفــر در ســال 2000 افزایــش یافــت )غالمرضایــی، 1392(. بســیاری از مطالعــات انجام شــده 
ــن  ــت آن در ای ــل اهمی ــه دلی ــی ب ــواد غذای ــروش م ــه ف ــد، ب ــور تایلن ــی در کش ــه دست فروشــی خیابان درزمین
کشــور متمرکزشــده اســت. پدیــده ای کــه آن را به عنــوان ســنت غــذا خــوردن در مکان هــای عمومــی1 تعبیــر 
ــه شــهرهای فقیــر محــدود نمی شــوند بلکــه در  نمــوده اســت هرچنــد اســتفاده کنندگان از غذاهــای خیابانــی ب
تمامــی شــهرهای جهــان  دیــده می شــود در تایلنــد فعالیــت دست فروشــان از طــرف مــردم و نهادهــای دولتــی 

ــد ــت می پردازن ــه فعالی ــد ب ــر نمی کن ــد معب ــه ایجــاد س ــکلی ک ــه ش ــان ب ــده و دست فروش پذیرفته ش

1. Public eating
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ــد دست فروشــان  ــف وجــود دارد در تایلن ــد دست فروشــان در کشــورهای مختل ــادی ازنظــر درآم ــاوت زی تف
جــزء فقیرتریــن افــراد شــهر محســوب نمی شــوند درآمــد آن هــا باالتــر از حداقــل دســتمزد اســت و کارگــران 
یقه ســفید بــرای دست فروشــی بــه خیابــان می رونــد تــا درآمــد بیشــتری کســب کننــد. در کامبــوج دست فروشــان 
ــتر  ــن« بیش ــد، در »پنوم پ ــی می کنن ــر زندگ ــط فق ــه زیرخ ــتند ک ــهری هس ــای ش ــن گروه ه ــزو فقیرتری ج

ــی، 1392(.  ــوار هســتند )غالمرضای ــان سرپرســت خان ــی زن دست فروشــان خیابان

ــر  ــًا در ه ــتند. تقریب ــهر هس ــن ش ــت ای ــاهده ترین واقعی ــوک، قابل مش ــی در بانک ــان خیابان دست فروش
خیابانــی در ایــن شــهر، دست فروشــانی هســتند کــه مجموعــه ای از چیزهــا )لبــاس، چیزهــای کمیــاب، وســایل 
ــی  الکترونیکــی، تنوعــی از غذاهــای پخته شــده و خــام و...( را می فروشــند. در اصــل، خــوراک فروشــان خیابان
ــرای مــردم محلــی، دکه هــای  ــودن غذایشــان مشــهورند. ب ــه خاطــر ارزان بــودن و البتــه مقــوی ب بانکــوک، ب
ــا  ــتند. صده ــوک هس ــی در بانک ــر از زندگ ــش جدایی ناپذی ــی، بخ ــتوران های موقت ــًا رس ــذا خصوص ــروش غ ف
ــئوالن  ــد. مس ــاز می کنن ــاب ب ــان حس ــن دست فروش ــت، روی ای ــذای ارزان قیم ــای غ ــه وعده ه ــر در تهی نف
شــهرداری در بانکــوک، ســایت هایی را بــرای دست فروشــان خیابانــی مشــخص کرده انــد کــه بتواننــد در آنجــا 
کار کننــد. 287 مــکان ازاین دســت، در شــهر بانکــوک وجــود دارد. همچنیــن 14 مــکان خصوصــی وجــود دارد. 
البتــه ایــن ســایت ها کــه رســمًا بــه دست فروشــی خیابانــی اختصــاص داده شــده، ظرفیــت تمــام دست فروشــان 
ــاز  ــن رو، نی ــد و ازای ــهر را پوشــش نمی دهن ــای ش ــام بخش ه ــایت ها تم ــن س ــالوه، ای ــد. به ع ــی را ندارن خیابان
ــان  ــی از دست فروش ــا بخش ــده ت ــث ش ــود باع ــه خ ــر به نوب ــن ام ــود. ای ــرآورده نمی ش ــم ب ــتریان ه ــام مش تم
ــان،  ــه دست فروش ــود دارد ک ــکان وج ــاف، 407 م ــن اوص ــا ای ــد. ب ــت کنن ــاز فعالی ــی غیرمج ــی در نواح خیابان
ــدان معناســت کــه عمــده  ــد امــا ایــن مکان هــا رســمی نیســتند. ایــن ب کســب وکار خــود را آنجــا راه انداخته ان

ــد.  ــه غیرمجازن ــد ک ــت می کنن ــی فعالی ــهر، درجاهای ــی در ش ــان خیابان دست فروش

در بانکــوک، دست فروشــی خیابانــی منبــع مهــم درآمــد بــرای فقــرای شــهری اســت. بســیاری از ســاکنان 
ــن بخــش از اقتصــاد غیررســمی  ــن دوره گــردی هســتند. ای ــر خــوراک فروخت ســکونتگاه های غیررســمی درگی
ــد  ــریعًا رش ــرار داد، س ــر ق ــت تأثی ــیا را تح ــای آس ــه ببره ــهور ب ــورهای مش ــه کش ــران 1998 ک ــس از بح پ
ــه  ــی ک ــد و آن های ــان را از دســت دادن ــن بحــران، کارش ــل ای ــه دلی ــه ب ــی ک ــیاری از کارگران ــرد. بس ــدا ک پی
ــک  ــد. در ی ــاش رو آوردن ــع امرارمع ــوان منب ــی به عن ــی خیابان ــه دست فروش ــد ب ــدا کنن ــغلی پی ــتند ش نتوانس
بررســی توســط ســازمان جهانــی غــذا در ســال 1993، در مــورد خــوراک فروشــان خیابانــی در آســیای جنــوب 
شــرقی، عنوان شــده کــه 6040 دوره گــرد خیابانــی در شــهر مشــغول فــروش غــذا بوده انــد. ایــن تعــداد حــدود 
30% کل دوره گردهــای خیابانــی در آن زمــان بــوده اســت. از ســوی دیگــر، شــکار کل دست فروشــان خیابانــی 
حــدود 19-20 هــزار نفــر بــوده اســت. هنگامی کــه ایــن ســازمان مطالعــه دیگــری در ســال 2001 انجــام داد، 
دریافــت کــه 26000 دوره گــرد خــوراک فــروش در ســایت های مجــاز فعالیــت می کننــد. ایــن بــدان معناســت 
کــه شــمار خــوراک فروشــان دوره گــرد در محدوده هــای مجــاز، بســیار بیشــتر از شــمار دست فروشــان خیابانــی 
در ســال 1993 بــوده اســت. اگــر دست فروشــان محدوده هــای غیرمجــاز نیــز به حســاب آیــد کــه بســیار بیشــتر 
ــن  ــی در ای ــان خیابان ــمار دست فروش ــد، ش ــت می کنن ــار فعالی ــای مج ــه در محدوده ه ــتند ک ــی هس از آن های

ــود.  ــر خواهــد ب ــر 100 هــزار نف شــهر بالغ ب
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ــه همــان  ــه عمــوم مــردم، مســئولین ســهم آن هــا را ب ــی ب علی رغــم خدمات رســانی دست فروشــان خیابان
ــد،  ــت دارن ــاز فعالی ــای غیرمج ــه در محدوده ه ــان ک ــًا آن ــی، خصوص ــان خیابان ــد. دست فروش ــدازه، نمی بینن ان
در معــرض حمله هــای متعــدد پلیــس و متــواری شــدن هســتند. زمانــی دولــت در فکــر ایــن بــود کــه قانــون 
ــد.  ــد می آوردن ــا را بن ــا و خیابان ه ــه پیاده روه ــد؛ چراک ــب کن ــی در بانکــوک را تصوی ــع دست فروشــی خیابان من
ــواهدی  ــد. ش ــبت داده می ش ــان نس ــن دست فروش ــه ای ــوک ب ــهور بانک ــک مش ــل از ترافی ــروصداهای حاص س
ــه در  ــد ن ــت دارن ــا فعالی ــا در پیاده روه ــوند. آن ه ــک می ش ــث ترافی ــان باع ــه دست فروش ــت ک ــت نیس در دس
ــی  ــکالت ترافیک ــث مش ــر باع ــن ام ــد و ای ــه را ندارن ــایل نقلی ــت وس ــا ظرفی ــع، خیابان ه ــا. درواق خیابان ه
می شــود. ازجملــه مشــخصه های دست فروشــان در بانکــوک، عــدم اتحــاد آن هاســت. بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه بــا وصــف شــمار زیادشــان، توســط مســئوالن غافلگیــر می شــوند. شــاید متحدشــدن، آن هــا را بــرای انجــام 

ــراه آورد.  ــه هم ــی را ب ــای دولت ــااًل حمایت ه ــه رســمیت شــناختن و احتم ــدارد و ب فعالیت هایشــان مصــون ب

سنگاپور
اگــر بــر اســاس گــزارش دپارتمــان دوره گردهــای دولــت ســنگاپور قضــاوت کنیــم، تنهــا کشــوری در جهــان 
اســت کــه دست فروشــان خیابانــی مجــاز هســتند. وظیفــه ایــن دپارتمــان اســت کــه چــک کنــد تــا دوره گــردی 
بــدون مجــوز نباشــد و بــرای آنــان کــه می خواهنــد در ایــن حــوزه فعالیــت کننــد، مجــوز صادر کنــد. در ســنگاپور 
ــی، خــوراک می فروشــند.  ــر دست فروشــان خیابان ــوب شــرقی، اکث ــز همچــون ســایر کشــورهای آســیای جن نی
در ســال 1971، برنامــه ای ریختــه شــد تــا مراکــز و بازارهــای تهیــه غــذا بــرای جابجایــی دوره گــردان خــوراک 
ــل آب لوله کشــی  ــی از قبی ــالن و خدمات ــه، تســهیالت الزم س ــن برنام ــود. ای ــداث ش ــروش دارای مجــوز، اح ف
قابــل شــرب، بــرق و جمــع آوری و دفــع زبالــه را فراهــم می کــرد. تــا ســال 1996، کلیــه دوره گردهــای خــوراک 
فــروش بــه مراکــز و بازارهــای تهیــه غــذا منتقــل شــدند )ســازمان جهانــی غــذا، 2001(. در ســال 2005، قریــب 
ــا نقــش مهمــی در  ــان دوره گرده ــد. دپارتم ــت می کردن ــز فعالی ــن مراک ــرد در ای ــزار دســت فروش دوره گ 50 ه
حصــول ایــن اطمینــان ایفــا کــرد کــه دوره گردهــا، محیــط ایــن مراکــز و بازارهــا را تمیــز نگه دارنــد و مزاحمتــی 
بــرای عابــر پیــاده ایجــاد نکننــد. مأمورانــش تمــام ســالن ها را بازدیــد می کردنــد و می دیدنــد کــه تعهداتشــان 
ــذا و  ــت غ ــوص بهداش ــم در خص ــی منظ ــای آموزش ــن دوره ه ــان همچنی ــن دپارتم ــد. ای ــرآورده کرده ان را ب
ــش  ــا 1996، بی ــال های 1990 ت ــن س ــد. بی ــزار می کن ــه برگ ــن دانســتنی های تغذی ــردی و همچنی بهداشــت ف

ــد.  از 10 هــزار دســت فروش آمــوزش دیدن

ــان  ــه دست فروش ــتند ک ــی هس ــون جوان ترهای ــت. اکن ــرده اس ــر ک ــان تغیی ــی دست فروش ــب جمعیت ترکی
خیابانــی آموزش دیده تــری  هســتند. ایــن تغییــر بــه بیــکاری روزافزونــی برمی گــردد کــه 13000 تحصیل کــرده 
دانشــگاهی را بــدون شــغل باقــی گذاشــته اســت. بســیاری از آن هــا بــه دست فروشــی در خیابــان روی آورده انــد. 
ــوع غذایــی عرضه شــده بســیار بیشــتر  ــرات در بخــش خــوراک فروشــان دوره گــرد محســوس تر اســت. تن تغیی
ــی  ــای بین الملل ــد غذاه ــرده(، می خواهن ــی تحصیل ک ــان خیابان ــوراک فروش ــا )خ ــت. جوان تره ــش اس از پی
ــه  ــت ک ــم گرف ــت تصمی ــد. دول ــدا کنن ــت بیشــتری پی ــه عمومی ــده ک ــث ش ــر باع ــن ام ــد و ای ــه کنن را تجرب
ــال  ــا س ــز ت ــن مراک ــورد از ای ــد. 45 م ــاء ده ــت، ارتق ــکونی پرجمعی ــی مس ــذا را در نواح ــه غ ــالن های تهی س
ــدا کــرد امــا خــوراک فروشــان نیــز  ــت افزایــش پی ــد اجــاره اخذشــده توســط دول 2003، ارتقــاء یافتنــد. هرچن
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ــت  ــود. واقعی ــر ب ــگاه ها ارزان ت ــد از فروش ــه می فروختن ــرا آنچ ــد؛ زی ــت وپا کردن ــتری دس ــتری های بیش مش
ــه  ــتن هزین ــن نگه داش ــه پایی ــه ب ــت ک ــن اس ــنگاپور ای ــی در س ــان خیابان ــوص دست فروش ــه در خص قابل توج
ــاج زندگی شــان  ــن مایحت ــرای تأمی ــر، ب ــد؛ چراکــه کارگــران، دانشــجویان و اقشــار فقیرت زندگــی کمــک کردن
ــا  ــد ام ــدق می کن ــز ص ــر نی ــای دیگ ــورد جاه ــت در م ــن واقعی ــته اند. ای ــا وابس ــه آن ه ــذا، ب ــه غ ــه تهی ازجمل

ــک، 2005(.  ــد )بهومی ــه می کنن ــی توج ــاد محل ــا در اقتص ــهم آن ه ــدرت س ــزان به ن ــفانه برنامه ری متأس

كرهجنوبی
ــرای شــهری  ــه مســائل فق ــی، همچــون بســیاری دیگــر از دولت هــای آســیا، نســبت ب ــره جنوب ــت ک دول
ــورد  ــه م ــمی همیش ــکونتگاه های غیررس ــاکنین س ــی و س ــان خیابان ــد. دست فروش ــان نمی ده ــیت نش حساس
هجمــه دولــت قرارگرفته انــد. یــک ویژگــی خــاص کــره جنوبــی ایــن اســت کــه دولــت یــک ســری گنگســتر را 
ــر  ــا دست فروشــان و ســاکنین ســکونتگاه های غیررســمی را مــورد اذیــت و آزار قــرار دهنــد. ب اجیــر می کنــد ت
ــی  ــان خیابان ــی دست فروش ــس بین الملل ــن کنفران ــره ای در اولی ــرکت کننده ک ــدگان ش ــارات نماین ــاس اظه اس
ــان  ــف بار دست فروش ــت اس ــان وضعی ــا همچن ــت، ام ــر دول ــم تغیی ــارس 2004(، علی رغ ــئول )16-19 م در س
خیابانــی تغییــری نکــرده اســت. در ســال 2004، حــدود 57% از کارگــران در بخــش غیررســمی فعــال بوده انــد. 
ایــن بخــش پاســخگوی کســب درآمــد 70% از کارگــران زن و 60% از کارگــران مــرد در کشــور کــره اســت. امــا 

همچنــان از جانــب دولــت بــه رســمیت شناخته نشــده اســت. 

بحــران اقتصــادی 1998 در کــره منجــر بــه بازســازی وســیعی شــد. درنتیجــه، کارگــران متعــددی از کارشــان 
ــمار  ــیا، ش ــی در آس ــای مال ــس از بحران ه ــدند. پ ــمی ش ــش غیررس ــِی بخ ــار راه ــد و باالجب ــت دادن را از دس
دست فروشــان بیش ازپیــش افزایــش یافــت به طوری کــه در ســال 2005 بالغ بــر 800 هــزار نفــر شــد. 
ــیون  ــه اســم فدراس ــی را ب ــه مل ــا اتحادی ــد، آن ه ــت بیش ازح ــا آزار و اذی ــان ب ــی دست فروش درنتیجــه رویاروی
ــداد دست فروشــان  ــن فدراســیون، تع ــای ای ــر اســاس برآورده ــد. ب ــره تشــکیل دادن ــی ک دست فروشــان خیابان
ــن  ــال، ای ــد. بااین ح ــر می رس ــه نظ ــزی ب ــر اغراق آمی ــه تصوی ــد ک ــر بوده ان ــون نف ــدود 1 میلی ــی ح خیابان
ــکیل  ــره را تش ــروی کار ک ــی از نی ــر مهم ــی، عنص ــان خیابان ــه دست فروش ــت ک ــان پابرجاس ــت همچن واقعی

ــود.  ــه ش ــده گرفت ــت نادی ــوی دول ــان از ش ــد مسائلش ــد و نبای می  دهن

ــرو شــدند.  ــده ای روب ــا مســائل عدی ــی در ســئول، ب ــوادث بین الملل ــوع ح ــی طــی وق دست فروشــان خیابان
آن هــم زمانــی کــه شــدیداً از ســوی دولــت و گنگســترهای اجیرشــده آن، تحــت آزار و اذیــت بودنــد. هم زمــان 
ــرکوب  ــن س ــت. ای ــکل گرف ــرکوب ش ــن س ــال 1986، اولی ــئول در س ــیایی در س ــای آس ــزاری بازی ه ــا برگ ب
ــا  ــز ب ــت. در ســال 2002 نی ــاره صــورت گرف ــک، دوب ــای المپی ــزاری بازی ه ــا برگ ــان ب در ســال 1988 هم زم
ــازمان های  ــدند. س ــرو ش ــابهی روب ــت مش ــا وضعی ــی ب ــان خیابان ــال، دست فروش ــی فوتب ــام جهان ــزاری ج برگ
ــن  ــا بی ــد. برخورده ــان دادن ــش نش ــدیداً واکن ــی، ش ــن آزار و اذیت های ــر چنی ــی در براب ــان خیابان دست فروش
آن هــا و دولــت، خشــونت آمیز بــود. بــه نظــر می رســد کــه دست فروشــان خیابانــی در کــره جنوبــی بــه نســبت 
ــه نگــرش خشــونت آمیز  ــًا واکنشــی ب ــان خــود در ســایر کشــورها، ســتیزه جوتر هســتند. ایــن امــر عمدت همتای

دولــت در قبــال آن هاســت. 
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ــد.  ــت مذاکــره کنن ــا دول ــا در مــورد مســائل خــاص، ب دست فروشــان در موقــع مناســب مدیریــت شــدند ت
ــل  ــوص مح ــان در خص ــه دست فروش ــک، اتحادی ــزاری المپی ــی از برگ ــراج ناش ــس از اخ ــه، پ ــوان نمون به عن
جایگزیــن، بــا دولــت وارد مذاکــره شــد. ایــن مــکان در خیابــان نزدیــک اســتادیوم المپیــک بــه آن هــا داده شــد. 
اکنــون، ایــن محــل بــه مرکــز مهمــی بــرای کســب وکار دوره گردهــا و جاذبــه ای بــرای توریســت ها بــدل شــده 
ــد  ــا را متقاع ــد و آن ه ــات کردن ــت را مالق ــدگان دول ــا، نماین ــدگان اتحادیه ه ــان، نماین ــن س ــه همی ــت. ب اس
ــان  ــت همچن ــر دول ــت. اگ ــئله نیس ــل مس ــان، راه ح ــل کسب وکارش ــان از مح ــراج دست فروش ــه اخ ــد ک کردن
وجــود شــمار روزافــزون دست فروشــان را نادیــده بگیــرد بحــران همچنــان گســترش خواهــد یافــت. بنابرایــن 
ضــروری اســت کــه دولــت را متقاعــد کــرد کــه دیــدگاه مثبتــی را در خصــوص دست فروشــان خیابانــی اتخــاذ 

ــک، 2005(.  ــازد )بهومی ــی س ــان را قانون ــد و کسب وکارش کن

هند
ــهر  ــا در ش ــر از آن ه ــدود 250.000 نف ــود دارد و ح ــد وج ــور هن ــت فروش در کش ــون دس ــدود 10 میلی ح
ــن  ــی، پایی ــی دست فروشــان خیابان ــد. به طورمعمــول، ســطح تحصیل ــاش می کنن ــه امرارمع ــن حرف ــی از ای بمبئ
اســت و بررســی ها نشــان می دهــد کــه حــدود 78 درصــد از دست فروشــان در بیــن تعــداد کل مطالعــه شــده، 
ــه  ــه ب ــد؛ چراک ــمار می آی ــه ش ــاش ب ــای امرارمع ــاده ترین راه ه ــی یکــی از س ــروش خیابان ــواد هســتند. ف بی س
ــی،  ــه فروشــندگان دوره گــرد می شــوند )غالمرضای ــل ب ــن رو، آن هــا تبدی ــاز دارد ازای ــی نی ســرمایه ورودی جزئ
ــا فــال  ــا انبوهــی از دســت فروش، مارگیــر، گــدا و درویــش کــه ازلحــاظ محتــوی ب 1392(. در شــهر کلکتــه ب

ــورک قابل مقایســه نیســت. ــه در پاریــس و نیوی ــوازم خان قهــوه، حراجــی ل

فرانسه
در شــهر پاریــس از حــدود صدســال قبــل دست فروشــان به صــورت صنفــی درآمده انــد به طوری کــه 
ــا ســاعت یــک بعدازظهــر در مــکان  ــح ت ــه ای دو روز از صب ــه هفت ــد و در هــر محل ــازار روز می دهن تشــکیل ب
ــه درآمــد  ــراد صاحــب ایــن مشــاغل ب ــد و هــم اف مشــخصی مســتقر می شــوند کــه هــم کار مــردم راه می افت

ــد.  ــرای کســی ندارن ــی هــم ب ــًا مزاحمت می رســند ضمن

سایركشورها
دست فروشــانی کــه در رم، ایتالیــا، کیــف و عینــک آفتابــی می فروشــند1. بــه گــزارش ایســنا، روز نــو نوشــت: 
ــه مقصــود  ــه خــودش ب ــه گفت ــه ب ــب زد ک ــد دســت به کاری عجی ــر ثروتمن ــک دخت ــن ی ــش در چی ــدی پی چن
تهیــه پــول بنزیــن ایــن کار را انجــام داده اســت. ایــن دختــر جــوان درحالی کــه خــودروی پورشــه آخرین مــدل 
خــود را کنــار خیابــان پــارک کــرده بــود شــروع بــه دست فروشــی کــرد2. ازجملــه مــوارد دیگــر دست فروشــی 
در شــین کانســن )قطــار سراســری سریع الســیر( ژاپــن، فروشــنده ها از طــرف شــرکت خدماتــی طــرف قــرارداد 
ــوق  ــند. حق ــالت می فروش ــای و تنق ــوه و چ ــل قه ــیدنی از قبی ــوند و نوش ــتخدام می ش ــن اس ــین کانس ــا ش ب
ماهیانــه ایــن فروشــندگان کمتــر از حقــوق یــک کارمنــد معمولــی شــرکت خصوصــی و یــا یــک کارمنــد ادارات 

دولتی اســت3. 
http://fa.wikipedia.org« .1 14476988«، مشاهده 1393/11/30

http://www.isna.ir .2، کد خبر 93080401959، مشاهده یکشنبه 4 آبان 1393
3. پایگاه خبری بویر نیوزhttp://www.boyernews.com ، مشاهده 1393/10/10
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ــکای  ــیا و امری ــا، آس ــًا در افریق ــورها خصوص ــی از کش ــود، در برخ ــده می ش ــمی نامی ــش غیررس ــه بخ آنچ
التیــن، بســیار بــزرگ و بــرای اقتصادشــان، بســیار حیاتــی اســت. با ایــن اوصــاف »الزم اســت اقتصاد غیررســمی 
نــه به عنــوان بخــش حاشــیه ای و زائــد کــه همچــون عنصــری اساســی از کل اقتصــاد در نظــر گرفتــه شــود« 
)چــن1، 2004(. امــا بیــش از آنکــه بــه اهمیــت ایــن بخــش اذعــان شــود معمــواًل دولت هــا در بهتریــن حالــت، 
نســبت بــه آن بی تفاوت انــد و در اکثــر مواقــع ســِر ناســازگاری بــا آن دارنــد و در عــوِض اذعــان بــه سهمشــان 
ــون، 2015؛  ــد )افرویمس ــگاه می کنن ــا ن ــه آن ه ــرم ب ــا مج ــاوز ی ــم متج ــه چش ــا ب ــور، دولت ه ــاد کش در اقتص

بهومیــک، 2005(. 

ازلحــاظ توجهــات آکادمیــک نیــز، شــاغلین بخــش غیررســمی اقتصــاد بــرای دهه هــا، جایــگاه مشــخصی 
در مطالعــات توســعه، توســعه شــهری و مطالعــات حــوزه اشــتغال نداشــتند. حســب رویکــرد ســاختارگرا، شــاغلین 
ــر اســاس  ــه طبقــه کارگــر شــهری. درنتیجــه ب ــد ن ــه جایــگاه واقعــی در طبقــه ســرمایه دار دارن ایــن حــوزه، ن
ــد. ایــن همــان نقطه نظــر  ــان روســتایی و شــاغلین شــهری دارن مباحــث توســعه، آن هــا جایگاهــی بیــن دهقان
ــون،  ــان تاکن ــه اش از آن زم ــدگاه خوش بینان ــه دی ــت ک ــودارو )1969( اس ــر، ت ــعه گرای مبتک ــاددان توس اقتص
تأثیرگــذار بــوده اســت. نهایتــًا اقتصــاددان پرویــی، هرنانــدو دو ســرتو )2000( بخــش غیررســمی شــهری را بــا 
ایــن مشــخصه می شناســد کــه مملــو از فعالیــت کارآفرینانــه اســت کــه طــی آن، شــرکت کنندگان قــادر خواهنــد 
بــود تــا هــر آنچــه را کــه دارنــد تقویــت کننــد اگــر کــه صرفــًا بتواننــد دارایی هایشــان را ثبــت کننــد و بنابرایــن 

از مجــرای آن هــا، قــدرت کســب کننــد )فیــل2، 2010(. 

از یــک نــگاه دیگــر می تــوان 3 جریــان فکــری مشــخص را در خصــوص اقتصــاد غیررســمی از همدیگــر 
تمیــز داد: رمانتيــک، ســربار3 و دووجهــی. 

ــای  ــده کاره ــش عم ــه بخ ــت ک ــد اس ــت معتق ــب اس ــرتو )1989( منتص ــه دوس ــه ب ــک ک ــرگاه رمانتی نظ
غیررســمی تفــاوت فاحشــی باکارهــای رســمی ندارنــد؛ تمایــز در ایــن اســت کــه آن هــا )کارهــای غیررســمی( در 
یــک محیــط غیررســمی اتفــاق می افتنــد. اگــر ایــن دســته بــه لحــاظ سیاســت ها، ســاماندهی، ســرمایه و مهــارت 
ــتروم4،  ــد )گران س ــل کنن ــد عم ــیوه بخــش رســمی می توانن ــان ش ــه هم ــد ب ــرار گیرن ــت ق ــت دول ــورد دخال م
2009(. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، بخــش غیررســمی موتــور محــرک رشــد خواهــد بــود فقــط بایــد از طریــق 
ــرکت های  ــس ش ــلیفر5، 2008(. پ ــا و ش ــود )پورت ــده ش ــمی، وارهی ــرکتی غیررس ــت ش ــق مالکی ــب ح کس
ــه  ــی محــدود ب ــی و دسترس ــات دولت ــت ها و تنظیم ــا سیاس ــتند ام ــد هس ــوه، مول ــورت بالق ــه ص ــمی ب غیررس
منابــع مالــی، مانــع از ایــن کار می شــود. بنابرایــن اگــر چنیــن موانعــی برطــرف شــوند مشــاغل غیررســمی نیــز 
ــد اســت کــه  ــدگاه معتق ــن دی ــًا ای ــود. عموم ــد شــد و به ســان بخــش رســمی، ســودآور خواهــد ب ثبــت خواهن

ــت.  ــمی اس ــش رس ــای بخ ــبیه فعالیت ه ــًا ش ــمی، اساس ــای غیررس فعالیت ه
1. Martha Chen
2. John Walsh D.Phil
3. Parasite View
4. Granström
5. Porta & Shleifer
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دیــدگاه ســربار یــا پارازیــت، از رویکــرد غیرقانونــی بــودن بــه کســب وکار بخــش غیررســمی نــگاه می کنــد 
ــا  ــد )پورت ــا بخــش رســمی معرفــی می کن ــت ب ــه در رقاب ــرای انتفــاع ناعادالن و آن هــا را همچــون وســیله ای ب
ــه  ــه هزین ــمی را ب ــای غیررس ــای بخش ه ــدگاه، بق ــن دی ــیا1، 2009(. ای ــگ و لیگلیس ــلیفر، 2008؛ جوتین و ش
بخــش رســمی در نظــر می گیــرد. معتقــد اســت کــه بخش هــای غیررســمی بایــد کوچــک بماننــد تــا هویــدا و 
آشــکار نباشــند. تصمیــم بــه مانــدن در بخــش غیررســمی ازنظــر ایــن دیــدگاه، تصمیمــی منطقــی اســت؛ چراکــه 
ــه شــرکت های غیررســمی  ــه تنظیمــات دولتــی، ب ــدادن ب صرفه جویــی هزینــه ناشــی از فــرار مالیاتــی و تــن ن
ــد. بنابرایــن بخــش غیررســمی  ــر آورن ــه بخــش رســمی، پایین ت ــا هزینه هایشــان را نســبت ب اجــازه می دهــد ت
بــه رشــد، صدمــه می زنــد؛ چراکــه انــدازه کوچــک آن هــا باعــث می شــود کــه مولــد نباشــند و بنابرایــن از بــازار 
مولدتــر و رقبــای دیگــر، دور بماننــد. سیاســت دولــت بایــد از طریــق کاهــش فــرار مالیاتــی و افزایــش اعمــال 

نظــارت، بخــش غیررســمی را به کلــی از بیــن ببــرد. 
حســب دیــدگاه دووجهــی کــه موردحمایــت هریــس و تــودارو2 )1970( اســت بخش هــای غیررســمی شــدیداً 
ــش  ــط بخ ــه توس ــادی )ک ــد اقتص ــا در رش ــد ام ــاد نمی کنن ــمی ایج ــش رس ــرای بخ ــری ب ــد و خط ناکارآمدن
ــدگاه دووجهــی،  ــداران دی ــا و شــلیفر، 2008(. طرف ــم می خــورد( هــم ســهیم نیســتند )پورت ــد رق رســمی کارآم
معتقدنــد کــه بازیگــران بخــش غیررســمی و فعالیت هایشــان، پیوندهایــی بــا اقتصــاد رســمی دارنــد امــا بیشــتر 
ــی در  ــس و ناهمگن ــل عــدم تجان ــه دلی ــد )چــن3، 2007(. ب ــوان بخشــی مجــزا از اقتصــاد عمــل می کنن به عن

ــا، 2015(.  ــند )مرامب ــد محــق باش ــا می توانن ــن دیدگاه ه ــدام از ای بخــش اقتصــاد غیررســمی، هرک
ســوای تالش هــای تئوریــک در خصــوص مفهوم پــردازی اقتصــاد غیررســمی، ادبیــات چنــدی نیــز به طــور 
ــه  اختصاصــی در خصــوص دست فروشــان تولیدشــده اســت. ایــن ادبیــات، متنــوع و گوناگــون اســت. برخــی ب
شــرایط اقتصــادی دست فروشــی نظــر دارنــد و بررســی کرده انــد کــه چگونــه دستفروشــی، منبــع حائــز اهمیتــی 
از درآمــد بــرای خانواده هــای فقیــر شــهری اســت )مک گــی4، 1977؛ لینــدا5، 2005( یــا اینکــه چگونــه خدمــات 
ــیاه8، 2005( و  ــر7، 1997؛ سوریانس ــمین6، 1996؛ تینک ــد )یاس ــم می کن ــهری فراه ــرای ش ــرای فق ــی را ب مکف
چگونــه چنیــن درآمــدی در اســتقالل اقتصــادی زنان ســهیم اســت )ســالوای9 و دیگــران، 2005؛ میتــرا10، 2005(. 

ــی  ــاد سیاس ــرد اقتص ــط رویک ــه بس ــی ب ــی خیابان ــای دست فروش ــی معن ــالل بررس ــر از خ ــی دیگ برخ
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پرداخته انــد و تحلیلــی از آن در مقــام نوعــی نمــود مادرانــه1، ارائــه کرده انــد )بــاب2، 1989؛ ســلیگمان3، 2001، 
ــوان  ــت فروش به عن ــان دس ــه زن ــه چگون ــد ک ــریح می کن ــر5 )1988( تش ــتا برن ــن راس ــورن4، 1994(. در ای ه
ــه  ــد )ک ــه می رون ــرون از خان ــه بی ــردن ب ــرای کار ک ــه ب ــی ک ــداد می شــوند و زمان ــردان قلم ــرای م خطــری ب

ــوند.  ــت می ش ــی، اذی ــاظ اجتماع ــه لح ــه ب ــد(، چگون ــق دارن ــه آن تعل ــنتی ب ــور س به ط

ــش روی   ــکالت پی ــز مش ــان و نی ــوق دست فروش ــه، حق ــن زمین ــده در ای ــات تولیدش ــر از ادبی ــش دیگ بخ
ــی  ــد )بهومیــک، 2005(. برخــی، رویکــرد متفاوت آن هــا و همچنیــن فقــدان سازمان دهی شــان را روشــن می کن
ــال  ــه دنب ــرد ب ــن رویک ــب دارد. ای ــعه یافته تناس ــورهای توس ــه کش ــا زمین ــتر ب ــه بیش ــد ک ــه می دارن را عرض
بررســی رابطــه بیــن دست فروشــی خیابانــی و اســتفاده از فضــای عمومــی اســت و بــه ایــن امــر نظــر دارد کــه 
ــی  ــانی، زندگ ــای انس ــه فعالیت ه ــد و ب ــات ببخش ــهری حی ــای ش ــه فضاه ــد ب ــی می توان ــه دست فروش چگون
بدمــد )دگوشــی و دیگــران، 2005(. زمانــی کــه ایــن رویکــرد در متــن کشــورهای توســعه یافته بــه کار گرفتــه 
ــک  ــه ی ــی به مثاب ــی خیابان ــردن از دست فروش ــره ب ــق به ــهر از طری ــازی ش ــان زیباس ــًا ترجم ــود غالب می ش

جاذبــه توریســتی اســت. 

ــه تصدیــق نقــش  ــه نقــش اقتصــاد غیررســمی در کشــورهای درحال توســعه، منجــر ب اذعــان روزافــزون ب
ــرای شــهری شــده اســت. نقــش   ــاش فق ــرای امرارمع ــی ب ــد حیات ــع درآم دست فروشــی در اشــتغال زایی و منب
آن در ارائــه خدمــات )تــدارک غــذای ارزان بــرای جمعیــت فقیــر شــهری و ارتقــاء دسترســی بــه بــازار در مناطــق 
صنعتــی و...( نیــز تصدیــق شــده اســت. بااین حــال و بــا وصــف اذعــان بــه ایــن امــور، دست فروشــان خیابانــی 
ــای شــهری لحــاظ نشــده اســت.  ــزی فضاه ــری و برنامه ری ــای شــهری در کارب ــه فضاه و حقشــان نســبت ب
ــن مســکن،  ــواًل در خصــوص تأمی ــرای شــهری، معم ــرای فق ــزاع ب ــورد ن ــی م ــام منبع فضــای شــهری در مق

ــاکابه6، 2006(.  ــه نیســت )کوس ــی این گون ــهدست فروشــی خیابان ــا درزمین ــوده ام موردبحــث ب

ــی  ــروه اجتماع ــی، گ ــای قانون ــه حمایت ه ــاز ب ــاب نی ــا، از ب ــاط دنی ــی نق ــی در اقص ــان خیابان دست فروش
ــاد  ــی در اقتص ــی حیات ــمی، نقش ــاد غیررس ــده ای از اقتص ــش عم ــوان بخ ــان به عن ــتند. آن ــیب پذیری هس آس
ــرای بخــش قابل مالحظــه ای از  ــتغال ب ــده ای از اش ــع عم ــد. دست فروشــی، منب ــعه دارن کشــورهای درحال توس
جمعیــت شهرنشــین را فراهــم می کنــد. ایــن بخــش از اقتصــاد، بــازار مناســبی را بــرای محصــوالت تولیدشــده 
در صنایــع کوچــک و عمدتــًا خانگــی را تــدارک می بینــد. این گونــه صنایــع ازآنجاکــه فاقــد منابــع الزم جهــت 
ــًا دست فروشــان  ــن صرف ــه دست فروشــی وابســته اند. بنابرای ــازار هســتند شــدیداً ب ــروش محصوالتشــان در ب ف
بــه ایــن بخــش وابســته نیســتند بلکــه آن دســته از تولیدکننــدگان نیــز کــه محصــوالت را بــرای دست فروشــان 
ــا توســعه  ــان ب ــن بخــش از اقتصــاد وابســته اند. از ســوی دیگــر، دست فروشــی هم زم ــه ای ــد، ب فراهــم می کنن
ــی را در  ــی حیات ــل تعادل ــعه، عام ــورهای درحال توس ــرفت کش ــور پیش ــدن به منظ ــار جهانی ش ــادی و فش اقتص
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زمــان تغییــر و بی ثباتــی در اقتصــاد رســمی عرضــه می کنــد کــه ایــن امــر را در قالــب ارائــه اشــتغال جایگزیــن 
بــرای کســانی انجــام می دهــد کــه از اقتصــاد رســمی بیــرون رانده شــده اند1. همچنیــن دست فروشــان خیابانــی 
بــا ارائــه کاالهــای قابــل تهیــه بــرای ســاکنین محلــی، نیازهــای اساســی متقاضیــان را بــرآورده می کننــد کــه 

بخــش رســمی به انــدازه کافــی قــادر بــه انجــام آن نیســت )کلینیــک چندملیتــی توســعه2، 2011(. 

ــای  ــائل و چالش ه ــا مس ــه ب ــتند ک ــهرها هس ــمی ش ــاد غیررس ــران اقتص ــی از بازیگ ــان، بخش دست فروش
ــرم می کننــد. بهبــود وضعیــت کار و فعالیــت آن هــا و وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــی و  خاصــی، دســت وپنجه ن
ــه  ــی مضــر در نظــر گرفت ــام فعالیت ــًا در مق ــن چالش هاســت. دست فروشــی غالب ــه بزرگ تری قانونی شــان ازجمل
ــت.  ــی اس ــای عموم ــری فضاه ــا کارب ــاد ب ــه در تض ــود ک ــام می ش ــی انج ــراد مجرم ــط اف ــه توس ــود ک می ش
ــیار  ــان بس ــرایط کارش ــد و ش ــی می کنن ــی زندگ ــرایط ناامن ــوند و در ش ــواری می ش ــواًل مت ــان معم دست فروش

ــی کار، 2010(.  ــازمان بین الملل ــد )س ــاخت ها دارن ــه زیرس ــدودی ب ــی مح ــت و دسترس ــوب اس نامطل

چالشهایپيشرودرساماندهیدستفروشانخيابانی
ــًا  ــی روبروســت کــه عمدت ــا چالش هــای گوناگون ــف ب ــع مختل ــی در جوام ســاماندهی دست فروشــان خیابان
بــه نارســایی های حقوقــی و قانونــی، وضعیــت فقــر، کمبــود پایــگاه اطالعــات و نحــوه برنامه ریــزی شــهری در 

ــم پرداخــت.  ــن چالش هــا خواهی ــه برخــی از ای ــه ب ــردد. در ادام ــع برمی گ ــه جوام این گون

غيررســمیبــودن: دست فروشــان خیابانــی بخشــی از مجموعــه کارگــران در معــرض دیــدی هســتند کــه 
علی رغــم تالش هــا بــرای ســرکوب کردنشــان، همیشــه وجــود دارنــد. بــه دلیــل مهاجــرت گســترده روســتائیان 
ــار بحــران اقتصــاد جهانــی و نیــز فقــدان فرصت هــای اشــتغال، تعــداد آن هــا  ــه شــهرها در کن کــم مهــارت ب
رو بــه ازدیــاد خواهــد بــود3. دست فروشــی، پیونــد تنگاتنگــی بــا در دســترس بــودن فضاهــای عمومــی شــهری 
دارد و بســیاری از مشــکالت مرتبــط بــا ایــن فعالیــت )عمومــًا شــیوه منفــی برداشــت عمومــی جامعــه در ایــن 
ــت  ــهری، مدیری ــات ش ــالن و مقام ــط ذی دخ ــا توس ــن فضاه ــه ای ــردد ک ــیوه هایی برمی گ ــه ش ــوص(، ب خص
می شــوند. درنتیجــه، دست فروشــان بــا همزیســتی پیچیــده ای از آزار و اذیــت، ســاماندهی، مقاومــت و حمایــت 

روبــرو هســتند )بروملــی، 2000(. 

ــدود  ــا ح ــد ت ــان می توان ــازار و خیاب ــی در ب ــی: دست فروش ــانخيابان ــشرویدستفروش ــکالتپي مش
زیــادی ســاماندهی شــود امــا در بســیاری اوقــات ایــن امــر به صــورت غیررســمی، خــارج از چارچــوب قانونــی، 

ــه منظــور  ــی در خصــوص »توســعه شــهری ب ــک جهان ــای شــهری بان ــک« در ســمپوزیوم پژوهش ه ــاریت بهومی ــزارش »ش ــر اســاس گ 1. ب
ــمی  ــش رس ــر در بخ ــه«، پیش ت ــان »کلکت ــاد« و 50% از دست فروش ــان »احمدآب ــًا 30% از دست فروش ــر«، تقریب ــش فق ــادی و کاه ــد اقتص رش
شــاغل بوده انــد )بهومیــک، 2003(. همچنیــن بــر اســاس نتایــج پژوهشــی در شــهر تهــران، حــدود 47/7 درصــد از دست فروشــان موردبررســی، 
پیش تــر در بخــش رســمی اقتصــاد تهــران شــاغل بوده انــد و بــه دالیلــی از قبیــل اتمــام مدت زمــان قــرارداد و عــدم تمدیــد آن توســط کارفرمــا، 
بازنشســته شــدن و عــدم کفــاف حقــوق بازنشســتگی و یــا ورشکســت شــدن، بــه دست فروشــی روی آورده انــد )مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی 

شهر تهران، 1391(. 
2. Transnational Development Clinic 

3. هرچنــد افــرادی همچــون »بروملــی« بــر ایــن باورنــد کــه داده هــای بســیار کمــی در خصــوص دست فروشــان وجــود دارد و معتقــد اســت کــه 
نتیجتــًا، دشــوار خواهــد بــود کــه مشــخص شــود رشــد آن هــا ســریع تر از آن چیــزی اســت کــه براثــر رشــد طبیعــی جمعیــت شــهری بــرآورد 

خواهــد شــد )بروملــی، 2000(
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ــای  ــام فعالیت ه ــت در انج ــن اس ــان ممک ــد. دست فروش ــتاندارد رخ می ده ــهیالت اس ــا تس ــوز ی ــدون مج ب
ــه خدمــات و زیرســاخت هایی  ــت دسترســی نامناســب ب ــا از باب ــدان دچــار مشــکل نشــوند ام معیشتی شــان چن
ــه  ــا را ب ــت آن ه ــن اس ــازه داران ممک ــد. مغ ــت می افتن ــاری به زحم ــی و اعتب ــات مال ــکن و خدم ــون مس همچ
رقابــت ناعادالنــه متهــم کننــد و بــا آن هــا همچــون مجرمیــن برخــورد شــود و چنیــن بــه نظــر برســند کــه مانــع 
ــد و  ــا مأمــوران شــهرداری را دارن ــا پلیــس و ی از توســعه شــهر می شــوند. آن هــا همیشــه دغدغــه رویارویــی ب
بــرای اینکــه بتواننــد کاالهایشــان را در خیابــان بفروشــند، به کــرات الزم اســت رشــوه بدهنــد و دلواپــس متــواری 
ــد  ــرام در عذاب ان ــغل قابل احت ــک ش ــتن ی ــتند. از نداش ــان هس ــب دارایی هایش ــف و تخری ــا توقی ــدن و ی ش
)ســاها1، 2009(. بــه نســبت بقیــه، بــه شــرایط نامناســب کاری بیشــتر تــن می دهنــد؛ همچــون درآمــد نامنظــم 

و ســاعات طوالنــی بــرای کار کــردن، نبــود تأمیــن اجتماعــی، اســتانداردهای پاییــن ســالمت و ایمنــی و... 

مســائلمربــوطبــهمــکانونشــان: ســاماندهی دست فروشــی خیابانــی بــه دلیــل ماهیــت غیرثابتــش، بســیار 
مشــکل اســت: دست فروشــان خیابانــی بســته بــه حــوادث و اتفاقــات از قبیــل وضعیــت جــوی، مــکان مشــتریان، 
زمان هــای روزانــه و... مکانشــان را تغییــر می دهنــد. راه حل هایــی همچــون ایجــاد بازارهــای غیــر خیابانــی، ممکــن 
اســت چاره ســاز نباشــد؛ چراکــه مشــتریان ضرورتــاً بــه دنبــال آن هــا نخواهنــد رفــت و بــه همیــن دلیــل ممکــن 
اســت ســریعاً توســط دست فروشــان دیگــری، جایگزیــن شــوند )بروملــی، 2000(. مشــکل دیگــر، ایــن واقعیــت 
ــرات در  ــر، تغیی ــن خاط ــه همی ــد. ب ــامان می یاب ــی س ــطح محل ــاً در س ــی غالب ــی خیابان ــه دست فروش ــت ک اس
حکومت هــای محلــی می توانــد بــه معنــای ایجــاد تغییــرات ســریع در رویکــرد ســاماندهی و یــا سیاســت مربوطــه 

ــد.  ــش روی دست فروشــان را بیشــتر می کن ــداری پی ــی و ناپای ــود، بی ثبات ــه خ ــر به نوب ــن ام ــه ای باشــد ک

ــی،  ــاماندهی دست فروش ــوش س ــائل حول وح ــن مس ــی از مهم تری ــی: یک ــایعموم ــاماندهیفضاه س
ــه  ــد و هم ــوده باش ــگان گش ــر روی هم ــد ب ــا بای ــن فضاه ــه ای ــت؛ چراک ــی اس ــای عموم ــاماندهی فضاه س
ــیار  ــه بس ــتی موازن ــن بایس ــد. بنابرای ــذت ببرن ــد و ل ــتفاده کنن ــا اس ــد از آن ه ــی، بتوانن ــچ تبعیض ــدون هی ب
ــه تحــرک در ســطح شــهر ازیک طــرف،  ــاز ب ــه فضاهــای عمومــی و نی طاقت فرســایی بیــن حــق دسترســی ب
ــل یکســانی  ــد آورد. راه ح ــودن، پدی ــی ب ــک زندگ ــزاوار ی ــتن کار و س ــه داش ــی ب ــان خیابان و حــق دست فروش
ــود.  ــد ب ــی خواهن ــه محل ــه زمین ــته ب ــدیداً وابس ــن ش ــت های ممک ــدارد و سیاس ــود ن ــوارد وج ــه م ــرای هم ب
ــًا باعــث  ــل انتخــاب راه حل هــا، نشــان داده کــه غالب ــر و توضیــح دالی درعین حــال، کمپیــن اطالع رســانی مؤث
ــی در  ــش بی ثبات ــان و کاه ــت دست فروش ــور تثبی ــت. به منظ ــده اس ــی ش ــه تنش ــز هرگون ــش موفقیت آمی کاه
بیــن آن هــا الزم اســت کــه اســتفاده آن هــا از فضاهــای عمومــی، دارای ضمانــت قانونــی باشــد. اگــر حقــوق 
ــن اســت  ــن نشــود ممک ــاص، تضمی ــی خ ــکان عموم ــک م ــا ی ــا ی ــروش در خیابان ه ــرای ف ــان ب دست فروش
مداخــالت حمایتــی از قبیــل دسترســی بــه منابــع مالــی و آمــوزش بی فایــده باشــد. غالبــًا دغدغــه اصلــی در امــر 
ــا اینکــه  ــه ایــن برمی گــردد کــه اســتفاده از فضــای عمومــی، نامعلــوم و یــا ضدونقیــض باشــد ی ســاماندهی ب
ــهرها  ــر کالن ش ــم ب ــا حاک ــی ی ــن مل ــا قوانی ــهرداری ها ب ــف توســط ش ــای مختل ــری روش ه ــه به کارگی تجرب
ــه بخشــی مســئولیت  ــر ســر اینکــه چ ــع ممکــن اســت ب ــی برخــی مواق ــور، 2006(. حت در تضــاد باشــد )روئ

ــر عهــده دارد، مناقشــه ایجــاد شــود.  ســاماندهی فضاهــای عمومــی را ب

1. Saha
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وضــوحقانــون: ممکــن اســت عــدم وضــوح در مــورد مصوبــات قانونــی در بــاب دست فروشــی وجــود داشــته 
ــه دیگــر، مشــخصًا از  ــی قلمــداد شــود و در یــک مصوب ــه، دست فروشــی غیرقانون باشــد. شــاید در یــک مصوب
دست فروشــان خواسته شــده باشــد کــه مالیــات بپردازنــد )کوســاکابه، 2006(. قانــون بایــد دارای اصطالحــات بــا 
معانــی مشــخص باشــد و تمــام قوانیــن از دور خارج شــده، منســوخ شــوند. قانــون نبایــد دست فروشــان را طــرد 
ــی کمــک  ــتقرار رویه های ــه اس ــه بیشــتر ب ــه به حســاب آورد بلک ــا مجرمان ــی ی ــا فعالیتشــان را غیرقانون ــد ی کن
کنــد کــه دست فروشــان از خــالل آن هــا بتواننــد مجــوز کســب کننــد. بایــد در خصــوص محتــوای قوانیــن نیــز 

ــه پلیــس آموزش هــای الزم داده شــود. ب

نيــازبــهاطالعــاتانتشــاریافتهدرخصــوصتغييــراتحاصــلدرقوانيــن: بایــد قوانیــن و مقــررات جدیــد 
بــه شــیوه ای منتشــر شــوند کــه توجــه دست فروشــان را جلــب کنــد. ایــن امــر ممکــن اســت از طریــق انتشــار 
ــوزه  ــال در ح ــاد فع ــازمان های مردم نه ــه س ــانی ب ــو، اطالع رس ــدن از رادی ــش ش ــا و...، پخ ــا در روزنامه ه آن ه

ــرد.  دست فروشــان و... صــورت گی

نيــازبــهســازماندهیدستفروشــان: درنهایــت الزم اســت تالش هایــی صــورت گیــرد تــا ســازمان دهی 
ــن  ــا شــهرداری ها الزم اســت. ای ــره ب ــره و مذاک ــرای مذاک ــر ب ــن ام ــت شــود. ای ــی تقوی دست فروشــان خیابان
اولیــن گام بــرای بســط و گســترش ســاماندهی مناســب اتخاذشــده بــر اســاس نیازهــای دست فروشــان اســت 
)دونــووان، 2008؛ هانــت، 2009(. در برخــی مــوارد بــه صــالح اســت کــه ارتبــاط بیــن دست فروشــان خیابانــی 

ــی کار، 2010(. ــرار شــود )ســازمان بین الملل ــی برق ــی به خوب و مقامــات محل

توزیعفضاییدرسطحملی
کلمه دست فروش در لغت نامه دهخدا این گونه معنا شده است:

ــه در  ــه دســت گرفت ــه ور. آنکــه کاال را ب ــف مرکــب( دســت فروشــنده. چرچــی. پیل دســت فروش. ]َدف[ )ن
ــه هــر قــدری کــه مشــتری  ــاع خــود را ب ــه وری کــه مت ــدراج(. خرده فــروش و پیل ــازار بفروشــد )آنن کوچــه و ب

بخواهــد اگرچــه خیلــی کــم باشــد بفروشــد )ناظــم االطبــاء(. 

ــن روش  ــه ای ــراد ب ــی اف ــای دور برخ ــه از زمان ه ــابقه تاریخــی دارد به طوری ک ــران س ــی در ای دست فروش
ــی از دوران  ــگر دست فروش ــخ و پژوهش ــناس تاری ــفقتی، کارش ــفندیار ش ــه اس ــه گفت ــد ب ــاش می کردن امرارمع
صفویــه شــروع می شــود و درواقــع آغــاز رونــق بــازار باعــث می شــود عــده ای از شــهروندان بــه کســب درآمــد 

ــی، 1392(.  ــد )غالمرضای ــدام کنن ــی اق از راه دست فروش

متأســفانه داده هــای آمــاری از ایــن مشــاغل در کشــور مــا یــا اصــاًل وجــود نــدارد یــا احیانــًا اگــر در بعضــی 
ــه  ــی مشــاغل غیررســمی در پهن ــا اســت. پراکندگ ــم و نارس ــص، مبه ــود ناق ــدا ش ــواردی پی ــاخه های آن م ش
شــهرهای ایــران تابــع عواملــی ازجملــه گذرگاهــی بــودن، تراکــم نســبی جمعیــت محــالت، منزلــت اجتماعــی، 
ــدان  ــی و فرهنگــی مناطــق می باشــد چنان کــه در اصفهــان می ــی، فضای ــن، ویژگی هــای مکان درآمدهــای پایی
ــل موقعیــت گذرگاهــی )ورودی، خروجــی شــهر(  ــه دلی ــاد، جــی و دروازه تهــران ب ــدان احمدآب ــا می ــه ی صارمی

گــروه زیــادی از ایــن مشــاغل را در خــود جــای داده اســت. 
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ــکال  ــران و در اش ــهر ته ــژه ش ــهرها به وی ــی ش ــهری در تمام ــل ش ــک معض ــوان ی ــی به عن دست فروش
متفــاوت مشــاهده می شــود. در مکان هایــی کــه ازدحــام و تــردد وجــود دارد ایــن پدیــده دارای نمــود بیشــتری 
ــا،  ــر، میدان ه ــی در معاب ــا دست فروش ــرو ت ــژه مت ــی به وی ــل عموم ــایل حمل ونق ــی در وس ــت از دست فروش اس
ــروه  ــر دو گ ــده ه ــی دربرگیرن ــروزه دست فروش ــاده ام ــر پی ــای عاب ــا(، پل ه ــرد )وانت باره ــندگان دوره گ فروش
جنســیتی در ســنین متفــاوت بــوده در متــرو بیشــتر توســط فروشــندگان زن و در معابــر و میدان هــا فروشــندگان 

ــرد می باشــند.  ــرد بیشــتر م دوره گ

ــای  ــود در زمان ه ــای خ ــای نیازه ــه اقتض ــا ب ــان بن ــه دست فروش ــد ک ــان می ده ــوع نش ــی موض بررس
ــای  ــع نیازه ــا رف ــی آن ه ــدف اصل ــد و ه ــود دارن ــت وج ــام و جمعی ــای پر ازدح ــًا در مکان ه ــاوت و عموم متف
ــار  ــدود در اختی ــای مح ــایر توانائی ه ــا س ــش و ی ــر خوی ــی مختص ــیله دارای ــود به وس ــی خ ــخصی و اجتماع ش

می باشــد.

ــوده کــه ناصــر  ــر ب ــا جایــی درگی ــا ایــن مشــکل ت ــگاه مذهبــی کشــورمان ب ــوان پای ــز به عن شــهر قــم نی
یــزدی منــش کارشــناس روابــط عمومــی اداره کل روابــط عمومــی و بین الملــل آن شــهرداری بیــان مــی دارد 
اگرچــه بحــث ســد معبــر معضــل بســیاري از شــهرهاي ایــران ازجملــه قــم اســت، ولــي بنــده قصــد دارم از یــک 
زاویــه خاصــي بــه ایــن موضــوع نــگاه کنــم. قــم امــروزه به عنــوان پایتخــت فرهنگــي و مذهبــي ایــران مطــرح 
اســت، لــذا بایــد هــر شــخصي کــه وارد ایــن شــهر مي شــود، تصویــر زیبایــي از ایــن شــهر فرهنگــي در ذهــن 
ــن  ــه ای ــي در آن ایجــاد مي شــود ک ــات چهــره شــهر مخــدوش مي شــود و نازیبای ــدد. گاهــي اوق او نقــش ببن
موضــوع عوامــل متعــددي دارد کــه یکــي از آن عوامــل ســد معبــر اســت. آنچــه باعــث نگرانــي شــده، افزایــش 
روزافــزون مشــکل ســد معبــر اســت. طــي ســالیان گذشــته مشــکل ســد معبــر در تمــام شــهرهاي ایــران وجــود 
داشــته اســت و در شــهر قــم نه تنهــا کمتــر نشــده، بلکــه رو بــه افزایــش اســت، لــذا بایــد آسیب شناســي کنیــم. 
ــق نباشــد،  ــن تکلیــف خــود موف ــا شــهرداري در اجــراي ای عوامــل متعــددي دست به دســت هــم داده اســت ت
نــه اینکــه نخواســته اســت ایــن مشــکل حــل شــود، بلکــه بــا تمــام تــوان بــه دنبــال رفــع ایــن مشــکل بــوده 
ولــي نتوانســته اســت وظیفــه قانونــي خــود را بــه نحــو مطلــوب انجــام دهــد و ســد معبــر همچنــان به عنــوان 

یــک معضــل و چالــش در جامعــه پابرجاســت.

بــه نظــر بنــده، یکــي از عوامــل ایجــاد ســد معبــر، موضــوع بیــکاري اســت. به خصــوص ایــن بیــکاري در 
شــهرهاي مهاجرنشــین کــه بــه لحــاظ بعــد معنــوي خیلــي افــراد بــه خاطــر تربــت پــاک ایــن شــهر دوســت 
دارد در آن زندگــي کننــد، بیشــتر اســت. ایــن افــرادي کــه بــه دالیــل بــاال در ایــن شــهر ســاکن مي شــوند، یــا 
شــغلي دارنــد یــا ندارنــد، آن هایــی کــه شــغل ندارنــد بــه ســراغ مشــاغلي مي رونــد کــه اســم آن را گذاشــته ایم 
شــغل کاذب. ایــن افــراد قشــر قابل توجهــی از جامعــه را تشــکیل مي دهنــد، اگــر بخواهیــم به صــورت مصداقــي 
وارد موضــوع شــویم بایــد بــه فروشــندگان دوره گــرد اشــاره کنیم، ایــن افــراد بــراي امرارمعــاش خــود در شــهر 

حرکــت مي کننــد و کاالهــاي خودشــان را عرضــه مي نمایــد، ایــن افــراد قشــر عظیمــي از جامعــه هســتند.

ــده ســد  ــروز پدی ــل مهــم ب ــزي یکــي دیگــر از عل ــوارد قانون گری ــون و در برخــي م ــه قان عــدم آگاهــي ب
ــد و محــل کســب  ــت هــم دارن ــراد شــغل ثاب ــد کــه برخــي اف ــر اســت. در ســطح شــهر مشــاهده مي کنی معب
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ــا قــرار دادن کاالهــاي خــود در  آن هــا نیــز ثابــت اســت، ولــي بازهــم مشــاهده مي کنیــم کــه همیــن افــراد ب
ــد. ــل ایجــاد مي کنن ــرور شــهروندان خل ــور و م ــي، در عب ــان اصل ــار خیاب ــا کن ــاده رو و ی پی

ــات  ــه اقدام ــرد؛ چراک ــز ک ــدي پرهی ــذر به صــورت ج ــات زودگ ــد از اقدام ــر بای ــد معب ــع س در موضــوع رف
ــزان  ــود و می ــکیل ش ــر تش ــاق فک ــد ات ــت، بای ــداده اس ــه اي ن ــچ نتیج ــون هی ــدت تاکن ــذر و کوتاه م زودگ
ــا  ــردد ت ــخص گ ــي مش ــاي کارشناس ــد از کاره ــل بع ــن معض ــع ای ــب رف ــاي مناس ــرمایه گذاري و راهکاره س
ــل  ــي و بین المل ــط عموم ــش، اداره کل رواب ــه برســیم )ناصــر یزدی من ــن زمین ــي در ای ــج خوب ــه نتای ــم ب بتوانی

ــم، 1394/2/20(1.  ــهرداري ق ش

ــگار  ــا خبرن ــه ب ــز در مصاحب ــده مــردم اهــواز در مجلــس شــورای اســالمی نی ســید شــریف حســینی نماین
ــا  ــود دارد و م ــا وج ــای دنی ــه ج ــان در هم ــده دست فروش ــت: پدی ــی گف ــوع دست فروش ــاب موض ــر در ب مه
ــه  ــد ب ــا نبای ــم. م ــاماندهی کنی ــاع را س ــئله اوض ــن مس ــا ای ــی ب ــح و ضرب االجل ــورد صری ــای برخ ــد به ج بای
دست فروشــان بــه چشــم افــراد مجــرم نــگاه کنیــم؛ زیــرا ایــن افــراد بــرای تأمیــن هزینه هــای زندگــی خــود 
ــا  ــا مهی ــرای آن ه ــب ب ــغلی مناس ــت ش ــه دول ــد و درصورتی ک ــن کار می کنن ــه ای ــدام ب ــان اق و خانواده هایش
ــا  ــوند ت ــث می ش ــان باع ــود دست فروش ــر وج ــوی دیگ ــد. از س ــن کار نمی دادن ــه ای ــن ب ــچ گاه ت ــرد هی می ک
قیمــت اجنــاس در بــازار کنتــرل شــود و ایــن مســئله مانــع از افزایــش قیمت هــای کاذب می شــود2. چــه کســي 
ــرده  ــي مي ک ــت( روزگاري دست فروش ــوب مل ــی محب ــهید رجای ــور )ش ــور کش ــه رئیس  جمه ــد ک ــاور مي کن ب
و اصــاًل برایــش مهــم نبــوده کــه مــردم دربــاره اش چــه فکــر مي کننــد. چــون بــراي او مهــم، درســت زندگــي 

کــردن بوده اســت3. 
دست فروشــی ریشــه های تاریخــی دارد و تــا پیــش از اســتقرار نظــام مــدرن خریدوفــروش در قالــب مراکــز 
ــتاها از  ــهری و روس ــالت ش ــردم در مح ــاج م ــی از مایحت ــش قابل توجه ــع، بخ ــگاه های توزی ــد و فروش تولی
ــر در  ــان حاض ــی در زم ــرد: حت ــح ک ــت. وی تصری ــده اس ــن می ش ــان تأمی ــای دست فروش ــق فعالیت ه طری
ــا فروشــگاه نیســت، ایــن  مناطــق دورافتــاده ای کــه امــکان و صرفــه ایجــاد مرکــز فــروش در قالــب مغــازه ی
ــی  ــا توانای ــدک ب ــودی ان ــی موج ــود یعن ــت کار خ ــه ماهی ــه ب ــا توج ــد ب ــه می توانن ــتند ک ــان هس دست فروش
ــی برخــی مشــاغل در دســته  ــد. حت ــره پاســخ دهن ــات روزم ــه برخــی احتیاج ــدازه ای ب ــی ســریع، تاان جابه جای
ــت4.  ــی اس ــا دست فروش ــه آن ه ــرای عرض ــکار ب ــن راه ــه به صرفه تری ــد ک ــرار می گیرن ــی ها ق ــوراک فروش خ

ــًا  ــوده و عموم ــه ب ــان مواج ــا مشــکل دست فروش ــی ب ــی شــهرهای کشــور به نوع ــود تمام مالحظــه می ش
نظــرات یکســانی در خصــوص علــت تشــکیل و نحــوه برخــورد بــا آن را دارنــد.

بررسیدستفروشیدرتهران
ــاهده  ــز مش ــران نی ــهر ته ــطح ش ــده در س ــان پراکن ــود دست فروش ــل وج ــهرها معض ــایر ش ــد س همانن

1. http://www.qom.ir
http://www.feydus.ir .2، مشاهده 1394/1/25

3. نشریه انتظار نوجوان، شماره http://rasekhoon.net -74، مشاهده 1393/11/20
4. حســین ایمینــی جاجرمــی، رئیــس موسســه مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی دانشــگاه تهــران:http://www.eghtesadonline.com ، مشــاهده 
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ــه در  ــاطی ک ــد. بس ــود دارن ــز وج ــه نی ــایل نقلی ــی در وس ــا حت ــا و میدان ه ــر خیابان ه ــالوه ب ــردد و ع می گ
ــد.  ــه می بینی ــه و مردان ــاک زنان ــتی و پوش ــا لوازم آرایشــی و بهداش ــالت ت ــا و تنق ــواع و اقســام خوراکی ه آن ان
اجناســی کــه غالبــًا باقیمت هایــی مناســب و ارزان تــر از قیمــت مغازه هــا و پاســاژها در ســطح شــهر بــه مــردم 
ــا هــر مســیر  ــروی تهــران ی ــوب مت ــه جن ــار مســیر خــط یــک شــمال ب عرضــه می شــود. کافــی اســت یک ب
دیگــری را بــرای ســفر شــهری انتخــاب کنیــد تــا بدانیــد دست فروشــی در متــرو ســن و ســال نمی شناســد. در 
ــواده  ــان میان ســال کــه سرپرســتی خان ــر دختــران کــم ســن و ســال و زن میــان ایــن دست فروشــان عــالوه ب
ــی چســب روی  ــه گاه ــد ک ــوان دی ــی دانشــجویی را می ت ــه و حت ــوان، دیپلم ــران نوج ــد، دخت ــر عهده دارن را ب
بینی شــان  نشــان از جراحــی زیبایــی بینــی دارد و قیمــت زیورآالتــی کــه بــه خــود آویخته انــد باوجــود نوســانات 

بــازار طــال و ســکه از درآمــد ماهانــه آن هــا خیلــی بیشــتر اســت.

دست فروشــی خیابانــي در نیمه شــب به عنــوان پدیــده اي جدیــد چنــد ماهــي اســت کــه در نقــاط مختلــف 
کالن شــهر تهــران بیــش از گذشــته رواج یافتــه اســت و روزبــه روز به ویــژه بــا نزدیــک شــدن بــه ایــام نــوروز 
ــد،  ــراي تأمیــن حداقــل معــاش خــود بیابن ــد شــغلي مناســب ب ــرد. آن هــا کــه نمي توانن ــق بیشــتري مي گی رون
ــده اند  ــار ش ــت، ناچ ــن معیش ــراي تأمی ــه ب ــراد ک ــه اف ــت این گون ــد. فعالی ــی روي مي آورن ــه دست فروش گاه ب
برخــالف طبیعــت زندگــي بشــر و زندگــي اغلــب شــهروندان، آغــوش گــرم خانــواده را رهــا کــرده و شــب هنگام 
ــا روي  ــا و میدان ه ــرق خیابان ه ــروغ چراغ ب ــور کم ف ــر ن ــه کار دست فروشــی در زی ــرد زمســتان ب ــواي س در ه
بیاورنــد، معمــواًل از ســاعت 22 شــب بــه بعــد، یعنــي بــا کاهــش نســبي ترافیــک آغازشــده و معمــواًل تــا ســاعت 

ــد. ــه طــول مي انجام ــداد ب دو بام

ــدگان خــود احتمــااًل  ــه خوانن ــده در شــهر تهــران ضمــن آنکــه کلی ــن پدی ــی وجــود ای جهــت بررســی کل
نمونه هایــی از آن را در ســطح شــهر مشــاهده نمودنــد ازآنچــه خبرنــگاران و ســایت های مختلــف ذکــر کردنــد 
ــاب  ــت انتخ ــندگان و عل ــی فروش ــی و اجتماع ــاد ذهن ــرح ابع ــی ط ــن بررس ــدف از ای ــویم. ه ــد می ش بهره من

ــد. ــمی می باش ــاغل غیررس ــه از مش این گون

ــری دارد. او  ــازار گرم ت ــه ب ــه بقی ــد، نســبت ب ــی می کن ــی معرف ــم تهران ــه خــودش را خان زن میان ســالی ک
دربــاره خــودش می گویــد: مــن در کــرج 15 ســال معلــم قــرآن بــودم امــا دیگــر جــواب هزینه هــای زندگــی ام 
ــرو  ــوی مت ــن را ت ــم م ــا کم ک ــم. ام ــواده ام نگفت ــل و خان ــدام از فامی ــه هیچ ک ــدم ب ــی وارد ش ــی داد. وقت را نم
دیدنــد و شــناختند معمــواًل مــا فروشــنده های قدیمــی داخــل متــرو هــوای همدیگــر را داریــم و وقتــی چندتایــی 
ــم  ــی باه ــم. گاه ــغ کنی ــان را تبلی ــت جنس هایم ــم به نوب ــعی می کنی ــویم س ــن می ش ــک واگ ــل ی ــم داخ باه
ــه  ــن و چندســاله می شــویم1. مشــاهده می شــود ک ــم و دوســتان چندی ــدا می کنی ــد خانوادگــی هــم پی رفت وآم
ــوده ضمــن  ــط اجتماعــی و ایجــاد صمیمیت هــای خانوادگــی همــراه ب ــا توســعه رواب ــور ب توســعه شــغلی مذک

ــتند. ــی نیس ــا بی اطالع ــواد و ی ــراد کم س ــًا اف ــد لزوم ــی می آورن ــغل دست فروش ــه ش ــه رو ب ــرادی ک ــه اف آنک
ــا تیــر می زدنــد، حــاال جلــوی مغازه شــان  ــا چنــد ســال پیــش ســایه دســت فروش ها را ب مغازه دارهــا کــه ت
را بــه آن هــا اجــاره می دهنــد... بعضــی مواقــع مبلــغ اجــاره 50 هــزار تومــان بــرای هــرروز اســت. اگر کاروکاســبی 
خــوب باشــد و مشــتری های زیــادی بــه هــوای بســاط دســت فروش جلــوی مغــازه جمــع شــوند، ایــن احتمــال 

1. شرق نوشت، مشاهده شده در http://khabar.ir/news، تاریخ 1394/1/10
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وجــود دارد کــه بعضی هایشــان ســری بــه داخــل مغــازه بزننــد و خریــدی هــم انجــام دهنــد... دســت فروش ها 
ــدر  ــد آن ق ــی می توان ــد نیســت. اوضــاع کاروکاسبی شــان حت ــم ب ــی ه ــت برایشــان خیل ــن وضعی ــد ای می گوین
ــه  ــول بیشــتری ب ــد و پ ــازه خودشــان بســاط کنن ــوی مغ ــد جل ــه فکــر افتاده ان خــوب باشــد کــه مغازه دارهــا ب

جیــب بزننــد1. 
ــورت  ــاس را به ص ــی از اجن ــه بخش ــتند ک ــا هس ــن مغازه داره ــران همی ــان کارگ ــن دست فروش ــی از ای خیل
ــد  ــد و تصــور می کنن ــاد بیشــتری دارن ــه دســت فروش ها اعتم ــردم ب ــد. م بســاط دست فروشــی عرضــه می کنن
ــی از مغازه دارهــا  ــرای همیــن اســت کــه خیل ــر از مغازه دارهــا می فروشــند، ب کــه آن هــا کاالهایشــان را ارزان ت

در شــب عیــد از ایــن شــگرد اســتفاده می کننــد تــا جنــس بیشــتری بفروشــند2. 
ــه  ــاز ب ــی نی ــطح عموم ــب آن در س ــی و جل ــث اجتماع ــن مباح ــی از مهم تری ــاد یک ــری: اعتم نتيجهگي
ــًا  ــوم واقع ــاد عم ــب اعتم ــا جل ــی جنبه ه ــه در برخ ــت اندرکاران دارد چ ــه دس ــتمر و مجدان ــای مس تالش ه
ــه  ــب اعتمــاد مــردم توســط دســت فروش ها ب ــر نیســت. ازلحــاظ روانشناســی اجتماعــی موضــوع جل امکان پذی
خریــد کاالیــی ارزان تــر از مغازه هــا، ســبب تحریــک مدیــران شــهری در جهــت ســاماندهی بــه ایــن وضعیــت 

اشــتغال خواهــد شــد. 
دســت فروش دیگــری کــه مقابــل یــک فروشــگاه لــوازم آشــپزخانه بســاطش را گشــوده اســت... می گویــد 
مغازه هــا.  در  تــا  بهتــر می فروشــد  بســاط دســت فروش ها  در  و غیرضروری تــر  ریــز  لــوازم  از  بعضــی 
ــزی و ... در  ــقی های فانت ــا قاش ــا ج ــاق گاز، ی ــی اج ــب های تزیین ــل برچس ــی مث ــوازم کوچک ــال ل به عنوان مث
ویتریــن شــلوغ مغازه هــا گــم می شــود و کمتــر بــه چشــم مشــتری می آیــد امــا همین کــه ایــن لــوازم خــرد را 
کنــار پیــاده رو بســاط کنــی، بخــش زیــادی از آن هــا بــه فــروش مــی رود؛ او دربــاره تفــاوت قیمــت ایــن اجنــاس 
ــاس  ــد. اجن ــی ندارن ــاوت چندان ــا تف ــه قیمت ه ــد ک ــد می کن ــز تأکی ــا نی ــان و مغازه ه ــاط دست فروش در بس
ــرای  ــردم ب ــد و م ــی ندارن ــای باالی ــا، نرخ ه ــه در مغازه ه ــند و چ ــت فروش ها باش ــاط دس ــه در بس ــک چ کوچ

ــد.  ــول می دهن ــر پ ــا راحت ت ــد آن ه خری
ــت  ــک فرص ــع ی ــت فروش ها درواق ــط دس ــه توس ــاس قابل عرض ــود اجن ــاهده می ش ــری: مش نتيجهگي
ــه  ــر روی ــرای تغیی ــی ب ــا، روش ــز آن ه ــت ناچی ــاوت قیم ــر از تف ــوده، صرف نظ ــش کاال ب ــت نمای ــب جه مناس
ــا  ــن تنه ــود لیک ــداری ش ــی خری ــت کاالی ــن اس ــه ممک ــد؛ چ ــان می باش ــردم از کاالی موردنظرش ــاب م انتخ
ــه انتخــاب توســط  ــا ارزان بــودن کــه منجــر ب ــر اســاس نمایــش کاال توســط دســت فروش و جلب توجــه و ی ب
مشــتری شــده و بــر اســاس نیــاز واقعــی خریــدار نیســت. کاالهایــی کوچــک و ارزان کــه وسوســه خریــد را در 

ــد. ــب می کن ــای کاذب ترغی ــه خریده ــرده و او را ب ــده ک ــتریان زن مش
 نزدیــک چهــارراه هاشــمی منطقــه سلســبیل تهــران، دســت فروش جوانــی پشــت یــک ردیــف مانتوهــای 
ــد. او مانتوهایــش را  ــاد از شکســته شــدن قیمت هایــش می گوی ــا فری ــه جارختــی ایســتاده اســت و ب ــه ب آویخت
بیــن 30 تــا 50 هــزار تومــان می فروشــد. . . مانتوهــای ســاده و اداری یــا مانتوهــای رنگــی کــه همــان ســه چهــار 
ــود. وقتــی می گویــد مغازه شــان در پاســاژی اســت کــه چنــد متــر باالتــر از چهــارراه  ســال پیــش مــد شــده ب
ــرای فــروش آورده اســت3.  قــرار دارد، ســکه ام می افتــد کــه او هم جنس هــای قدیمــی و نفروختــه انبــارش را ب

1. روزنامه هفت صبح، مشاهده در http://www.bartarinha.ir، تاریخ 1394/1/5
2. روزنامه هفت صبح، مشاهده شده در http://www.bartarinha.ir، تاریخ 1394/1/8

3. روزنامه هفت صبح، مشاهده شده در http://www.bartarinha.ir، تاریخ 1394/1/15
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نتيجهگيــری: مشــاهده می شــود مغــازه داری در فصــل خریــد ایــام عیــد، اجنــاس نفروختــه و انبــاری خــود 
را بــه مــردم در قالــب یــک دســت فروش عرضــه می کنــد. ایــن روش یک رونــد اســتفاده از فرصــت محســوب 
می شــود و آن اینکــه درزمانــی کــه نیــاز مــردم بــاال بــوده ولــی قــدرت خریــد آن هــا محــدود اســت، بهتریــن 
زمــان بــرای فــروش این گونــه اجنــاس اســت، یــک بازاریابــی اندیشــمندانه و منطبــق بــا شــرایط واقعــی قــدرت 

ــتری ها. ــد مش خری

ــندگان  ــابقه، فروش ــان باس ــود. دست فروش ــدا می ش ــنده ای پی ــور فروش ــه ج ــت فروش ها هم ــن دس در بی
ــجوها و  ــی دانش ــت فروش و حت ــای دس ــد، مغازه داره ــران آمده ان ــه ته ــد ب ــب عی ــرای ش ــه ب ــتانی ک شهرس
ــدان  ــابقه در می ــان باس ــن دست فروش ــی از ای ــد. یک ــری دارن ــغل دیگ ــال ش ــام س ــایر ای ــه در س ــی ک آن های
ــه او را می شناســند.  ــد تمــام مشــتریان و کاســبان قدیمــی منطق تجریــش ســمنو می فروشــد. خــودش می گوی
ــد. او  ــغال نمی کن ــا را اش ــای آن ه ــی ج ــد و کس ــی دارن ــای ثابت ــواًل ج ــی معم ــان قدیم ــد دست فروش می گوی
ایــن موضــوع را نوعــی احتــرام و بــه رســمیت شــناختن محــل کســبش می دانــد و اضافــه می کنــد همــه ایــن 

ــد1.  ــن می دانن ــرقفلی م ــه را س گوش

ــوان  ــغل را به عن ــن ش ــی ها، ای ــی دست فروش ــه برخ ــب آنک ــت از مطل ــکات قابل برداش ــری: ن نتيجهگي
ــد. ایــن خصیصــه  ــه آن صحــه می گذارن شــغل ثابــت خــود پذیرفتــه و حتــی کســبه محــل و مشــتریان نیــز ب
بــا ماهیــت دســت فروش )کــه معمــواًل دوره گــرد بــوده و مــکان ثابتــی نــدارد( ســنخیت نداشــته و قابل بررســی 
اســت. در بیــن مطالــب مهــم آنکــه در ایــام آخــر ســال تعــداد دست فروشــان رو بــه افزایــش بــوده و از اقشــار 
ــد )آن را به عنــوان شــغل دم دســتی  ــه می پردازن ــه ایــن مقول مختلــف جهــت کســب درآمــدی هرچنــد ناچیــز ب
محاســبه می کننــد(. تــا مدتــی پیــش کارت خوان هــا را فقــط می شــد در فروشــگاه ها دیــد، درحالی کــه 
ــم  ــرو ه ــان و مت ــیه خیاب ــا دست فروشــان حاش ــن روزه ــه ســیم کارت، ای ــز ب ــای مجه ــدن کارت خوان ه ــا آم ب

ــوان دارند2.  کارت خ

ــن  ــالت بی ــام معام ــوه انج ــاق نح ــه از انطب ــأت گرفت ــوده، نش ــز ب ــث تأمل برانگی ــن بح ــری: ای نتيجهگي
دست فروشــان و خریــداران اســت. ســهولت خریــد اجنــاس از مقوله هایــی اســت کــه دســت فروش را در جهــت 

فــروش کاالی خــود مجهزتــر از پیــش خواهــد نمــود.

ــوت  ــدان نب ــیه می ــه در حاش ــهد ک ــراف مش ــتایي در اط ــل روس ــاله و اه ــي 24 س ــي” جوان ــي خاک “موس
ــد،  ــتري مي ده ــق بیش ــبي او رون ــه کاس ــرد، ب ــب هاي س ــد و ش ــه روزگار مي گذران ــي پخت ــروش باقال ــا ف ب
دراین بــاره بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: "بــراي اینکــه بتوانــم پولــي بــراي خانــواده ام در شهرســتان بفرســتم، بــه 
ایــن کار مشــغول شــده ام. مــن هــم دوســت دارم ایــن وقــت شــب در خانــه باشــم و اینجــا ســرما را تحمــل نکنم 
امــا مجبــورم بــراي کســب درآمــد کاري بکنــم. امــا، نکتــه جالــب و عجیــب آن اســت کــه دست فروشــان شــب، 
همــه فقــط مــرد نیســتند بلکــه در میــان آن هــا، زنانــي هــم دیــده مي شــوند کــه در ایــن محــل تــا پاســي از 

ــد3.  ــندگي مي کنن ــب فروش ش

1. روزنامه هفت صبح، مشاهده شده در http://www.bartarinha.ir، تاریخ 1394/1/15
2. پایگاه اطالع رسانی و خبری جماران- تهران، کد خبر: 76193 | تاریخ خبر: http://jamaran.ir ،1393/12/11، مشاهده در 1394/2/25

3. جام جم/http://www.hamseda.ir ، مشاهده در 1394/1/11
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نتيجهگيــری: مشــاهده می شــود دست فروشــی بــر اســاس نیــاز و آن هــم در همــه ســاعات شــبانه روز و در 
هــر اوضــاع جــوی می توانــد بــروز کنــد. در ایــن گــزارش آنچــه به وضــوح بــه خواننــده منتقــل می شــود "نیــاز 
اقتصــادی" دست فروشــان اســت تــا حــدی کــه در بدتریــن ســاعات شــبانه روز و حتــی زنــان بــدون توجــه بــه 

ــد. ــه دست فروشــی می پردازن ــود، ب جنســیت خ

ــي  ــرات مخرب ــان باوجــود ایجــاد اث ــراي زن ــرو ب ــج یــک پژوهــش نشــان داد کــه دست فروشــی در مت نتای
ــراه  ــه هم ــا را ب ــت معیشــتي آن ه ــود وضعی ــي چــون بهب ــرات مثبت چــون احســاس اضطــراب و افســردگي، اث
ــه  ــراد ب ــن اف ــده روي آوردن ای ــل عم ــت. عل ــده اس ــز ش ــان نی ــس آن ــش عزت نف ــه افزای ــر ب ــه منج دارد ک
ــه و  ــارت و حرف ــتن مه ــل نداش ــدک( مث ــاني ان ــرمایه انس ــردي )س ــادی ف ــکالت اقتص ــی را مش دست فروش
تحصیــالت پاییــن نشــان مي دهــد، از ســوي دیگــر درآمــد ناکافــي، اختالفــات و مشــکالت خانوادگــي )طــالق، 
خیانــت و اعتیــاد همســر(، مشــکالت فرهنگــي و نداشــتن موقعیــت اجتماعــي ایــن افــراد را ناگزیــر بــه ســمت 
ــري، آزادي عمــل  ــان دســت فروش احســاس انعطاف پذی ــراي زن ــن شــغل ب ــد . . ای ــن مشــاغل ســوق مي ده ای
و امنیــت بــه دلیــل دوري از یــک محیــط مردانــه بــراي کار را ایجــاد کــرده اســت. از ســوي دیگــر ایــن زنــان 
ــت  ــم وق ــا تنظی ــه ب ــن اســت ک ــان ای ــراي آن ــن شــغل ب ــوت ای ــار ق ــد و از آث ــاعت کاري مشــخصي ندارن س
ــن اســت  ــب ای ــه جال ــدان خــود برســند . نکت ــه و فرزن ــور خان ــه ام ــد ب ــرون و کار خانگــي مي توانن ــن کار بی بی
ــش  ــي آرامش بخ ــوان فعالیت ــرو به عن ــی در مت ــا دست فروش ــه ب ــه در مقایس ــان از کار در خان ــب آن ــه اغل ک
یادکرده انــد. نتایــج ایــن پژوهــش کــه در قالــب یــک پایان نامــه دانشــجویي انجام شــده اســت، نشــان داد کــه 
نقــش مــادري در ایــن زنــان بســیار قــوي اســت و رســیدگي بــه امــور فرزنــدان کوچــک، رســیدگي بــه تکالیــف 
آن هــا در برقــراري رابطــه اي احساســي بــا فرزندانشــان برایشــان بســیار اهمیــت دارد و آن هــا از اینکــه بــه علــت 
ــه امــور ازدواج، تحصیــل و آینــده شــغلي فرزندانشــان رســیدگي  خســتگي و مشــغولیت ذهنــي نمي توانســتند ب
کننــد بســیار احســاس ناراحتــي مي کردنــد ... نتایــج ایــن پژوهــش حاکــي از آن اســت کــه زنــان دســت فروش 
ــروز، بیماري هــاي  ــس، آرت ــد در معــرض میگــرن، واری ــت شــغلي کــه در آن کار مي کنن ــت ماهی ــه عل ــرو ب مت
ــت  ــنگین اس ــیار س ــد بس ــل مي کنن ــه حم ــاري ک ــه ب ــتند؛ چراک ــی هس ــتي و روان ــاي پوس ــوي و بیماري ه ری
ــه  ــود بااین هم ــا مي ش ــب آزار آن ه ــز موج ــرو نی ــار مت ــت قط ــوده اســت و ســروصداي حرک ــرو آل ــواي مت و ه
نتایــج ایــن پژوهــش ســالمت روانــي ایــن افــراد را متوســط رو بــه باالنشــان داده اســت. گرچــه رویکردهایــي 
ماننــد تکثــر نقــش، تضــاد نقــش و فشــار بــار اضافــي نقــش باعــث شــده کــه ایــن افــراد ازنظــر ســالمت نســبت 
بــه زنانــي کــه فقــط بــه نقش هــاي ســنتي مي پردازنــد )خانــه داري( در وضعیــت نامطلوبــي قــرار گیرنــد ولــي 
ــه  ــه علــت فرضیــه اعتــالي نقــش و نظریــه بســط نقــش اشــتغال به عنــوان نقشــي جدیــد کــه ب در مقابــل ب
نقش هــاي ســنتي اضافه شــده، موجــب عزت نفــس بیشــتر، اســتقالل مالــي بیشــتر و کســب حمایــت اجتماعــي 
ــه 32 درصــد  ــن پژوهــش نشــان داد ک ــب ای ــا 30 دســت فروش در قال ــه ب گســترده تري شــده اســت. مصاحب
ــران کمبــود درآمــد  ــراي درآمــد مکمــل و جب ــواده هســتند. 6/26 درصــد ب ــان دســت فروش، سرپرســت خان زن
خانــواده بــه ایــن کار واردشــده اند، دست فروشــی بــه دلیــل عــادت و کســب درآمــد 6/26 درصــد ایــن زنــان و 
راهــي بــراي فــرار از انــزواي خانــه و پاســخ بــه نیازهــاي درجــه دوم ایــن زنــان بــوده اســت. 3/13 درصــد از ایــن 
زنــان هــم باانگیــزه تفنــن و اســتقالل مالــي بــه خــود مي آینــد و بــه خانواده هــاي طبقــه متوســط تعلــق دارنــد1. 

1. مشاهده شده در http://www.magiran.com، تاریخ 1393/12/17
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ــه  ــردد ک ــه می گ ــابه ارائ ــد مش ــرات هرچن ــاوت نظ ــای متف ــی از دیدگاه ه ــت دست فروش ــورد وضعی در م
شــاید بتــوان در تجمیــع آن هــا بــه یــک نقطه نظــر مشــترک رســید. جنبــه اول خــود دست فروشــان هســتند کــه 
عمدتــًا ابــراز می دارنــد بــه علــت عــدم وجــود شــغل مناســب و پایــدار و به منظــور تأمیــن مخــارج زندگــی خــود 
ــد به هیچ وجــه قصــد قانون شــکنی  ــوان می کنن ــن شــغل شــده اند. آن هــا عن ــه انتخــاب ای ــور ب ــواده مجب و خان
ــز و  ــه روش گری ــکان ب ــد ام ــا ح ــد و ت ــره می رون ــه طف ــهرداری همیش ــوران ش ــا مأم ــورد ب ــته و از برخ نداش
ــت  ــا ممانع ــت آن ه ــوران شــهرداری در روز از فعالی ــد. چنانچــه مأم ــوازم خــود می پردازن ــروش ل ــه ف ســکنی ب
کننــد ادامــه فعالیــت خــود را بــه شــب منتقــل می کننــد تــا در آســایش و بــا فــراق خاطــر نســبت بــه تأمیــن 
ــا ایشــان گلــه و شــکایت آن هــا  معــاش خــود اقــدام کننــد. در صــورت اســتمرار برخــورد عوامــل شــهرداری ب
ــرو،  ــد دست فروشــی کــه در مت ــاری خواهــد شــد )مانن ــع تشــنج رفت ســبب افسارگســیختگی و در برخــی مواق
ــا مدت هــا در صفحــات فیــس  ــود و ت ــر قطــار انداختــه ب ــد و خــود را زی مأمــوران وســایل وی را توقیــف کردن
ــوع  ــرار گرفــت(. ن ــدارم" مــورد درخواســت نظــر مــردم ق ــوان "مــن از دست فروشــان شــکایتی ن ــا عن ــوک ب ب
برخــورد مأمــوران شــهرداری همیشــه مــورد اعتــراض دست فروشــان بــوده و آســایش شــب و روز را از ایشــان 
ســلب نمــوده اســت. برخــی ادعــا دارنــد مأمــوران بــه آن هــا توهیــن نمــوده و ســبب خرابــی اجنــاس ایشــان 
گردیــده و در برخــی مــوارد در صــورت مقاومــت در برابــر انجام وظیفــه مأمــوران شــهرداری نســبت بــه ضــرب 
ــا بســاط گســتران  ــد برخــورد مأمــوران شــهرداری ب و شــتم آن هــا نیــز اقــدام می گــردد. ایشــان بیــان می دارن
ــه نمونه هایــی از رشــوه گیری  ــد. در اظهارنظــر آن هــا حتــی ب ــه برخــی افــراد توجهــی ندارن ــوده و ب ــی ب انتخاب
ــه  ــد ک ــان می دارن ــود اذع ــه و خ ــه پرداخت ــه قضی ــر ب ــا منصفانه ت ــود.برخی از آن ه ــاره می ش ــز اش ــوران نی مأم
ایــن نــوع کســب آن هــا خصوصــًا در شــب هنگام باعــث شــلوغی و ســروصدا و ایجــاد مزاحمــت بــرای ســاکنان 
ــد کــه مأمــوران  شــده ضمــن آنکــه در اختــالل رفت وآمــد خودروهــا هــم بی تأثیــر نیســتند. آن هــا قبــول دارن
شــهرداری طبــق قانــون عمــل می کننــد لیکــن خــود را ملــزم بــه تأمیــن معــاش خویــش دانســته و درنهایــت 
پیشــنهاد می کننــد کــه چنانچــه مــکان یــا مکان هایــی در اختیــار ایشــان قــرار دهنــد هــم موضــوع در کنتــرل 
ــی  ــن دست فروشــان جوانان ــل نخواهــد شــد. در بی ــود و هــم کســب وکار آنهــا مخت ــون خواهــد ب ــوران قان مأم
وجــود دارنــد کــه بــرای تشــکیل زندگــی مشــترک تــالش نمــوده و شــروع زندگــی خانوادگــی خــود را منــوط 

ــد. ــی می دانن ــی دست فروش ــود یعن ــه کار خ ــه ادام ب

ــت  ــا فعالی ــه ب ــته ای ک ــوند. دس ــیم می ش ــته تقس ــد دس ــه چن ــروه ب ــن گ ــتند. ای ــبه هس ــه دوم کس جنب
ــه دالیــل متفــاوت )وســعت نظــر، جلــب مشــتری و غیــره(  دست فروشــان در مقابــل محــل کســب خویــش ب
مخالفتــی نداشــته و اعــالم رضایــت می نماینــد. یــک دســته دیگــر هــم هســتند کــه فعالیــت دست فروشــان را 
مخــل کســب خویــش دانســته و بــه دالیــل گوناگــون از قبیــل بهــم زدن ســیمای شــیک مقابــل مغــازه، ســد 
معبــر عمومــی، جــذب مشــتریان بــه اجنــاس کــم ارزش خــود و غیــره از وجــود دست فروشــان اظهــار نارضایتــی 
ــع کســب خــود  ــن دســته، دست فروشــان را مان ــع ای ــد. درواق ــا ندارن ــا آن ه ــواری ب ــه هم ج ــی ب ــرده و رغبت ک
ــه و بســته  ــه اقتصــادی پرداخت ــه موضــوع از وجــه صرف ــد. دســته دیگــری از کســبه هــم کــه ب تلقــی می کنن
بــه ایــام ســال )خصوصــًا ایــام عیــد نــوروز( نســبت بــه اجــاره معبــر مقابــل واحــد تجــاری خــود می پردازنــد و 
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ــام خــاص  ــاری خــود به صــورت دست فروشــی در ای ــی جهــت عرضــه کاالی انب ــن فضــا را محل ــا اینکــه ای ی
مذکــور اســتفاده می نماینــد. دیــد اقتصــادی ســبب اتخــاذ راهکارهــای متفــاوت در ایــن خصــوص شــده و وجــود 

دســت فروش در محــل بســته بــه میــزان منفعــت ایجادشــده بــرای واحــد تجــاری خواهــد بــود.

ــروه  ــوند: گ ــروه تقســیم می ش ــد گ ــه چن ــود ب ــز خ ــه نی ــن جنب ــتند. ای ــایرین( هس ــردم )س ــوم م ــه س جنب
اول کــه خریــداران هســتند گــروه دوم عابــران هســتند گــروه ســوم گردشــگران، توریســت ها، و یــا بــه قولــی 

ــران مربوطــه هســتند. مســافران هســتند. گــروه چهــارم مســئولین شــهری و مدی

ــر و ســایر مســائل مشــابه  ــا، نحــوه اشــغال معب ــداران در خصــوص وجــود دســت فروش، تراکــم آن ه خری
نه تنهــا مخالفتــی ندارنــد بلکــه خواهــان افزایــش بیشــتر آن هــا هســتند. ازنظر خریــداران تنــوع اجنــاس قابل ارائه، 
ــه نظــم در اســتقرار دست فروشــان و  ــوده البت ــم ب ــوارد مه ــته از م ــن دس ــا و ای ــت آن ه ــاس، کیفی قیمــت اجن
دســته بندی آن هــا بــه خریــد مناســب تر ایشــان کمــک بزرگــی خواهــد نمــود. بــرای خریــداران رعایــت نظــم 
ــی  ــران گروه ــد. عاب ــی می باش ــدف نهای ــب ه ــد مناس ــته و خری ــرار داش ــدی ق ــای بع ــی در اولویت ه محیط
هســتند کــه قصــد عبــور از مســیر اشغال شــده را به صــورت پیــاده و یــا ســواره دارنــد لــذا تنهــا موانــع عبــوری 
را در نظــر گرفتــه و در هــر جــا کــه دست فروشــان مانعــی ایجــاد کننــد بــا آن مخالــف ولــی چنانچــه در مســیر 
تــردد خللــی وارد نکننــد نســبت بــه آن هــا بی تفــاوت هســتند. بدیهــی اســت ایــن گــروه نیــز درنهایــت بــه لــزوم 
وجــود نظــم محیطــی در اســتقرار دست فروشــان کــه منجــر بــه تــردد ســهل و آســان می گــردد اذعــان داشــته، 

ســایر مســائل و تبعــات اجتماعــی، محیطــی و اقتصــادی بــرای آن هــا جاذبــه ای نــدارد.

و امــا گردشــگران و توریســت ها، ایــن تجمــع بی نظــم و ازدحــام جمعیــت را بــا عمــق بیشــتری موردبررســی 
قــرار می دهنــد. مطالــب مدنظــر آن هــا ضعــف برنامه ریزی هــای کالن، بیــکاری، عــدم رســیدگی بــه وضعیــت 
ــود.  دست فروشــان، افزایــش جمعیــت، اغتشــاش بصــری در ســیمای شــهری و مطالبــی ازاین دســت خواهــد ب
آن هــا مشــکالت کشــور مــورد بازدیــد خــود را درمی یابنــد و اطــالق کلــی و عــام بــه کلیــه شــهرهای کشــور 
ــرار  ــر ق ــتاق را مدنظ ــداران مش ــوده و خری ــت نم ــان رؤی ــره دست فروش ــعه نیافتگی را در چه ــد داد. توس خواهن
ــروه  ــن گ ــد. ای ــود می نگارن ــای خ ــرات و دیده ه ــته ها و خاط ــاختار غیرمنســجمی را در نوش ــت س داده و درنهای
ــان  ــته ها بی ــر از داش ــتی ها را بارزت ــبت داده و کاس ــزان نس ــه برنامه ری ــی را ب ــی تخریب ــادی و حت ــرات انتق نظ

می کننــد.

درنهایــت مدیــران شــهری کــه بــا توجــه بــه وقــوف آن هــا بــه مســائل پنهــان و معضــالت دســت و پاگیــر 
ــان  ــذران زم ــوع و گ ــه موض ــعی در توجی ــذر و س ــازده و زودگ ــم ب ــای ک ــاذ روش ه ــز اتخ ــون، ج ــال قان اعم
ــا  ــا ناشــی و ی ــئولیت و ی ــم مس ــران ک ــه مدی ــم ک ــد. بگذری ــر ندارن ــاره ای دیگ ــدن آن چ ــش آم ــگام پی از هن
ــا  ــه محیط ه ــه این گون ــی ب ــای اساس ــروز تنش ه ــبب ب ــع س ــی مواق ــنجیده در برخ ــات نس ــا اقدام ــر ب بی تدبی
می گردنــد. ایــن گــروه نیــز قطعــًا مایــل هســتند روش هایــی اتخــاذ نماینــد کــه ســبب ســاماندهی بــه وضعیــت 
ــع نگــردد و هــم نظــام اســتقرار محیطــی و عملکــرد  ــا ضای ــا هــم کســب وکار آن ه ــده ت دست فروشــان گردی
کالبــدی و کارکــردی شــهر تحــت شــعاع قــرار نگیــرد. قطعــًا بــروز چنیــن وضعیــت نابســامانی در محیــط شــهری 
ــا  ــات آن ه ــی اقدام ــد ول ــع آن دارن ــواره ســعی در رف ــده و هم ــران شــهری به حســاب آم ــف مدی ــاط ضع از نق
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بســتگی مســتقیم بــه تعــداد دست فروشــان داشــته و زمانــی کــه از حــد معمــول فراتــر رونــد )ماننــد روزهــای 
ــر تفکــر اندیشــمندانه راهگشــا نخواهــد  ــی و مبتنــی ب ــزی قبل ــدون برنامه ری ــدام ب ــه اق ــی ســال( هیچ گون پایان

ــد. ــه می دانن ــل باخت ــن وضعیــت گیرکــرده و خــود را از قب ــود. در یــک کالم آن هــا در ای ب

ــه  ــر نظــرات گفته شــده داشــته باشــیم، همان گون ــم خالصــه ای ب ــن قســمت بخواهی ــان ای چنانچــه در پای
کــه در ابتــدا بیــان شــد علی رغــم وجــود دیدگاه هــا و نظــرات متفــاوت یــک نقطــه مشــترک در عمــوم نظــرات 
ــوده و  ــته ها ب ــا و دس ــه گروه ه ــراد هم ــان" م ــت دست فروش ــاماندهی وضعی ــًا "س ــه قطع ــود دارد؛ اینک وج
مخالفتــی بــا آن وجــود نــدارد و در صــورت قــرار گرفتــن در محیــط بــه هــدف خویــش خواهنــد رســید بــدون 
آنکــه مانــع دیگــری باشــند و یــا ســبب بــروز زشــتی ظاهــری در ســیمای شــهری گردنــد. در صــورت برقــراری 
ــا  ــه گروه ه ــان هم ــت و زم ــی در وق ــزان صرفه جوی ــه می ــا چ ــه ب ــی اســت ک ــل پیش بین ــی قاب ــن وضعیت چنی

مواجــه خواهیــم بــود.

جمعبندیونتيجهگيری
ــح  ــود توضی ــر می ش ــمی ذک ــوان غیررس ــا به عن ــه از آن ه ــاغلی ک ــدا مش ــت در ابت ــه گذش ــه ک همان گون
ــل  ــور مفص ــت و به ط ــان گش ــهری بی ــاد ش ــده در اقتص ــن پدی ــود ای ــی وج ــت و منف ــرات مثب ــد، تأثی داده ش
ــوع  ــی از موض ــر کل ــوان تعبی ــه به عن ــعه نیافتگی ک ــی توس ــد. به طورکل ــرح داده ش ــا ش ــش آن ه ــل پیدای عل
ــواع مهــم آن دو  ایجــاد مشــاغل غیر رســمی  اســت در بطــن شــاخصه های متفاوتــی شــکل  می گیــرد کــه از ان
ــد  ــات جدی ــد. عــدم افزایــش امکان ــوان علــل اصلــی ذکــر گردی شــاخصه اصلــی جمعیــت و برنامه ریــزی به عن
متناســب بــا رشــد جمعیــت ســبب تشــدید توســعه این گونــه مشــاغل باهــدف ایجــاد تعــادل بیــن منابــع تولیــد 
ــاز مــردم می گــردد. مشــاغل غیر رســمی کــه دست فروشــی نیــز از ایــن دســته می باشــد، پدیــده ای اســت  و نی
ــه  ــز ب ــزارش نی ــا توســعه یافته وجــود داشــته و در گ ــا اعــم از درحال توســعه  و ی ــب کشــورهای دنی کــه در غال
آن اشــاره شــد. ســپس توســعه ایــن شــغل در ســطح کشــور و شــهر تهــران موردبحــث و بررســی  قــرار گرفــت. 
ــا موضــوع دست فروشــان ، کلیــه  ــوع برخــورد قانونــی ب در ادامــه به منظــور تنویــر تشــخیص متولــی و اتخــاذ ن
قوانیــن مرتبــط به تفصیــل بیــان گشــته حتــی از دیــدگاه شــرع نیــز بــه مطلــب پرداختیــم. دیدگاه هــای کلیــه 
افــراد مرتبــط بــا موضــوع اعــم از دست فروشــان، عابریــن ، مدیــران و غیــره بســط داده شــد تــا شــاید کمکــی 

بــه یافتــن راه حــل موضــوع نمایــد.

به طــور خالصــه، ریشــه موضــوع در عــدم برنامه ریــزی صحیــح و دقیــق  دســت اندرکاران در ایجــاد 
ــوب  ــی مطل ــا پراکندگ ــب و ب ــی مناس ــاد دسترس ــر ایج ــوی دیگ ــوده و از س ــهرها ب ــاغل در ش ــعه مش و توس
ــردم  ــای م ــش تقاض ــبب افزای ــان س ــاز از دست فروش ــاس  موردنی ــد اجن ــت خری ــهروندان جه ــاز ش و موردنی
گشــته، برخوردهــای قانونــی بــا آن هــا یــا مؤثــر نبــوده و یــا اســتمرار نداشــته اســت. نــوع برخــورد بــا موضــوع 
ــازار  ــا تشــکیل ب ــوده در برخــی از آن هــا به صــورت صنــف ب دست فروشــان در کشــورهای مختلــف، متفــاوت ب
روز و تحــت ضوابــط و قواعــد مشــخص ســاماندهی گردیــده و حتــی در برخــی کشــورهای درحال توســعه نظیــر 

ــد. ــت می کنن ــت فعالی ــت دول ــه شــکل رســمی تحــت حمای ــل ب ــا تبدی ــد ب تایلن

ــود  ــورد وج ــن م ــش ای ــهرها کم وبی ــی ش ــهروندان در تمام ــاالی ش ــای ب ــه تقاض ــه ب ــا توج ــران ب در ای
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ــر تبصــره 1بنــد 2 مــاده 55 قانــون،  ــه اشــکال مختلــف مشــاهده می گــردد. بنــا ب داشــته و در شــهر تهــران ب
شــهرداری ها مکلــف بــه رســیدگی بــه موضــوع ســد معبــر گشــته و برخوردهــای متعــددی در طــول ســال نیــز 
ــر  ــد معب ــوع س ــت. وق ــده اس ــه ای حل نش ــورت ریش ــوع به ص ــن موض ــرد لیک ــورت می گی ــده ص ــن پدی ــا ای ب
ــروز مشــکالت اجتماعــی، فرهنگــی و  ــردد، ب ــی و بصــری ســبب بی نظمــی در ت ضمــن ایجــاد آلودگــی صوت
روانــی گردیــده بــا اســتناد بــه نظــرات شــهروندان قیمــت پایین تــر و دســترس بــودن اجنــاس از دالیــل اصلــی 

ــد.  ــا می باش ــد از آن ه ــه خری ــل ب تمای

ــه  ــل ب ــی را تبدی ــای اجتماع ــی و فض ــای فیزیک ــهری، فض ــتغال ش ــوزه اش ــه ح ــی س ــعه دست فروش توس
ــورت  ــای ص ــون برخورده ــوده تاکن ــی نم ــای غیراخالق ــاعه رفتاره ــگ، اش ــر در خرده فرهن ــای تغیی عرصه ه
گرفتــه نتایــج مؤثــری نداشــته اســت. ایــن مشــاغل کــه در شــهرهای بــزرگ کشــورهای جهــان ســوم وجــود 
دارد، کــه عمدتــًا تنهــا راه نجــات از بیــکاری و گرســنگی اســت و همــواره رو بــه گســترش اســت و همه چیــز 
ــهرهای  ــاغل در ش ــن مش ــی ای ــی و ضربت ــذف فیزیک ــه ح ــد به طوری ک ــرار می ده ــود ق ــعاع خ را تحت الش
ــا و  ــر بیشــتر می شــود. بق ــکاری و فق ــه بی ــران در شــرایط حاضــر منجــر ب ــال ای کشــورهای جهــان ســوم امث
دوام آن بــه پیچیدگــی مســائل و افــت تولیــد و عقب ماندگــی کشــور می انجامــد )عظیمــی آملــی و همــکاران، 

 .)1383

نتایــج حاصــل از بررســی ها، اســتفاده از تجــارب کشــورهای موفــق، نظــرات متفــاوت دســت اندرکاران امــور 
ــذا  ــردد ل ــان می گ ــاماندهی دست فروش ــزوم س ــه ل ــی ب ــه منته ــه و هم ــی هم ــی و روانشناس ــهری، اجتماع ش

ــود. ــت نم ــا آن، آن را مدیری ــارزه ب ــای مب ــًا می بایســت به ج لزوم

راهحلهاوپيشنهادها
از اقدامــات محدودتــری کــه در ارتبــاط بــا کنتــرل دست فروشــان می تــوان انجــام داد ســاماندهی ایشــان و 
انجــام اقدامــات فرهنگــی هم زمــان بــا ســاماندهی می باشــد. بــه نظــر نگارنــده ایــن راه حــل، تنهــا بــا اتــکا بــه 
ــر آن اســاس،  ــن روش و سیاســت های کاری ب ــف و تعیی ــی موجــود در شــهرداری ها و تعری ظرفیت هــای اجرای
عمــاًل غیــر کارآمــد بــوده و نیــاز بــه هماهنگی هــای فــرا حــوزه ای داشــته، در ایــام پایانــی ســال کــه هجــوم 
ــن بخــش از ســوی  ــانی در ای ــل انس ــات و عوام ــص امکان ــف و نق ــد ضع ــود می رس ــه اوج خ ــان ب دست فروش

ــاًل مشــهود اســت. شــهرداری ها کام

بــه نظــر می رســد تصویــب قوانیــن شــهری در شــورای شــهر ازجملــه راهکارهــای مطمئنــی اســت کــه در 
چنیــن مواقعــی می توانــد راهگشــا باشــد. به عنوان مثــال "دویســت و شــصت و یکمیــن مصوبــه شــورای شــهر 
تهــران" کــه در تاریــخ 25 شــهریور 1385 مبنــی بــر ســاماندهی دست فروشــان در شــهر تهــران بــه تصویــب 
ــط  ــاس توس ــه کاال و اجن ــاماندهی عرض ــر س ــد معب ــده س ــوارد کاهش دهن ــی از م ــد: "یک ــیده، می گوی رس
ــف  ــران موظ ــهرداری ته ــد. ش ــران می باش ــهر ته ــی ش ــای عموم ــر و فضاه ــطح معاب ــت فروش ها در س دس
ــا اســتفاده از قابلیت هــای بخــش خصوصــی و  ــط و ب ــی ذی رب ــا هماهنگــی ســایر دســتگاه های اجرای اســت ب
ــاس  ــر اس ــورایاری ها( و ب ــالت )ش ــن مح ــای معتمدی ــی انجمن ه ــی و نظارت ــای مدیریت ــن توانمندی ه همچنی
دســتورالعمل )پیوســت مصوبــه( نســبت بــه ســاماندهی وضعیــت دســت فروش ها به عنــوان بخشــی از مشــاغل 
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ســیار و بی کانــون در شــهر تهــران و نیــز تعییــن فضاهــای مناســب )به صــورت موقــت، زمان بنــدی محــدود و 
مشــخص( در محــدوده جغرافیایــی هــر محلــه و یــا ناحیــه شــهری جهــت ایجــاد بازارهــای ســیار موقــت محلــی 

اقــدام نماینــد.

فــارغ از مصوبــه مذکــور و دســتورالعمل آن پیشــنهاد نگارنــدگان بــرای ســاماندهی دست فروشــان در شــکل 
ــر می باشــد: ــی موضــوع شــامل بخش هــای زی کل

ــوان  ــا به عن ــن آن ه ــا، پذیرفت ــرای آن ه ــه شناســنامه و کارت شناســایی ب 1ـ شناســایی دست فروشــان، تهی
ــت و  ــت هدای ــاف می بایس ــاق اصن ــط ات ــش توس ــن بخ ــهرداری ها. ای ــه ش ــا ب ــی آن ه ــف، معرف ــک صن ی

ــت گــردد. مدیری

2ـ تعییــن محل هایــی مناســب جهــت برپایــی بازارهــای محلــی روزانــه، هفتگــی در ســطح محــالت )حتــی 
ــا نیــروی انتظامــی و کالنتری هــا.  ــا تعامــل ب ــی( توســط شــهرداری ها ب ــکان اراضــی خال ــا مال ــا مشــارکت ب ب
ــع  ــا وض ــت و ب ــک گرف ــز کم ــان نی ــواه ایش ــر به دلخ ــای بای ــن زمین ه ــوان از مالکی ــوص می ت ــن خص در ای
ــه اماکــن در ســطح شــهر  ــی، این گون ــروی انتظام ــک، شــهرداری و نی ــن مال ــه بی ــر و چندجانب ــات فراگی توافق

بتواننــد نقــش کوچکــی در ایجــاد نظــم محیطــی ایفــا نماینــد.

ــل شــهرداری و  ــای پیشــنهادی توســط عوام ــه مکان ه ــر ب ــان از ســطح معاب ــه دست فروش ــال کلی 3ـ انتق
نظــارت دائمــی بــر عملکــرد آن هــا.

ــی  ــراری ایمن ــدگان بازارهــا و شــهرداری ها جهــت تنظیــف محــل، برق ــن برپاکنن ــرارداد فی مابی ــد ق 4ـ عق
ــم و  ــت نظ ــی اس ــق. بدیه ــهرداری های مناط ــط ش ــده توس ــی پیش آم ــالت اجتماع ــرل مداخ ــت و کنت و امنی

ــردد. ــی ایجــاد می گ ــای انتظام ــاط محــل توســط نیروه انضب

ــه قبــل( در ســطح شــهر و  5ـ ممانعــت از اســتقرار و پراکندگــی دست فروشــان )پــس از طــی چهــار مرحل
ــروز  ــورت ب ــل. در ص ــی مح ــای انتظام ــئوالنه نیروه ــت مس ــهرداری ها و مراقب ــل ش ــط عوام ــا توس خیابان ه

ــد. ــروری می باش ــل ض ــی در مح ــتگاه قضای ــده دس ــور نماین ــی حض ــان حت ــام دست فروش ازدح

6ـ مداخلــه مؤثــر مراجــع قضایــی و عمــل بــه قانــون و صــدور احــکام بازدارنــده در صــورت شــکوائیه نیــروی 
انتظامــی و نماینــده شــهرداری. درواقــع اصــل شــکایت و جمــع آوری دست فروشــان توســط عوامــل نیروهــای 
انتظامــی و بــا همراهــی شــهرداری صــورت پذیــرد. توضیــح آنکــه نیروهــای انتظامــی ضابــط قضایــی محســوب 

شــده و نیــاز بــه طــی بســیاری از مراحــل قانونــی جهــت رســیدگی بــه شــکایت ایشــان نخواهــد بــود.

ومطلبآخر
ســاماندهی دست فروشــان به تنهایــی توســط شــهرداری ها امکان پذیــر نبــوده و می بایســت تمامــی 
ارگان هــای مربوطــه بــا یکدیگــر همــکاری کــرده بــا تشریک مســاعی نســبت بــه حــل مشــکل اقــدام نماینــد. 
تفکــر، راه حــل، نــوع برخــورد کلیــه حوزه هــای دخیــل در ســاماندهی موضــوع می بایســت همســو بــوده و هــر 
ــد.  ــه به صــورت منســجم عمــل نماین ــای تقســیم کاری صــورت گرفت ــر مبن ــش ب ــه خوی ــه وظیف ــا ب ــک تنه ی
ــد، کلیــت موضــوع  ــی کن ــف خــود شــانه خال بدیهــی اســت به محــض آنکــه یکــی از حوزه هــا از انجــام وظای
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ســاماندهی دست فروشــان را زیــر ســؤال بــرده و ایــن همــان بی نظمــی اســت کــه در چهــره شــهرها خصوصــًا 
ــود. ــال مشــاهده می ش ــی س ــام پایان در ای

ــوده، انســجام و  ــر تمامــی اجــزای مدیریــت یــک شــهر ب ســیما و نظــم شــهرها تابعــی از تفکــر حاکــم ب
هماهنگــی در چگونگــی مدیریــت شــهرها باعــث بــروز نحــوه تفکــر مدیــران آن در تک تــک خیابان هــا خواهــد 

شــد و عکــس موضــوع نیــز صــادق اســت.
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