ساماندهی دستفروشان خیابان  20متری افسریه منطقه  15شهرداری تهران
در پژوهش پيشرو تالشي كاربردي در زمينة ساماندهي دستفروشان خيابان  ٢٠متري افسريه انجام شده است .پديدة
دستفروشي در سالهاي اخير گسترش فزايندهاي در نقاط مختلف كالنشهرهاي ايران به خصوص ،شهر تهران داشته و
باعث بازتوليد مستقيم يا غيرمستقيم مسائلي در حوزه زيست شهري شده است .سواي اختالف نظر پيرامون مسئلهمندي
يا عدم آن ،در شرايط اقتصاد امروز ايران  ،١٣٩٨اين پديده ،در خيابان  ٢٠متري افسريه به شكل محسوسي براي مردم
منطقه مشكالتي ايجاد نموده است كه ،لزوم ساماندهي دستفروشان در دستور كار مسولين را فراهم كرده است .از
همين روي پژوهش حاضر در راستاي تامين سياستهاي عملياتي مربوط به دستفروشان ،بر ساماندهي دستفروشان
خيابان  ٢٠متري افسريه تهران تمركز داشته است .پژوهش حاضر با بررسي وضعيت موجود در محلة افسريه،
ويژگيهاي اين محله را از زواياي متفاوتي مورد بررسي قرار داده است .در اين راستا ،عالوه بر استفاده از اسناد مختلف
از روش پيمايشي و تكنيك پرسشنامه ،براي جمعآوري دادههايي در خصوص دستفروشي از مردم منطقه ،مسئولين و
كارشناسان ،از روش كيفي و تكنيك مصاحبه نيز استفاده شده است .نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه دستفروشي در
خيابان بيست متري افسريه ،معلول شرايط متعددي است ،از اين منظر حل آن نيازمند استفاده از ظرفيت نهادي و
همكاري بين بخشي گروههاي متعدد در حوزه سياسي و اجتماعي است .همچنين در اين تحقيق ،بهره گيري از پاسخ
هاي قهري و سلبي براي حل آن ،فاقد اعتبار شناخته شده است .برآيند كلي اين است كه ،براي ساماندهي،در كنار جلب
اعتماد دستفروشان جهت شركت در برنامه هاي ساماندهي بايستي سازمانهاي ذيربط همكاريهاي الزم با يكديگر را
داشته باشند .در اين تحقيق مشخص شده است كه ساماندهي دستفروشان امري تك مرحلهاي و تك بعدي نيست ،لذا
جهت انجام آن بايستي شرايط همكاري دستفروشان در امر ساماندهي به بهترين نحو مهيا شده و به مرور برنامهها و
سند اجرايي ارائه شده ،عملياتي گردد.
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