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ج سنندیدار از اعتراض دست فروشان بازار روز شهریگزارش                             
  ١٣٨٧ م دیجمعه بيست                                                                                  ک کمی برای هماهنگۀتيکم

                                                                
پرستی ابراهيم حسينی مسئول اجرائيات سنندج با سرماموران شهرداری مرکزی شهر ٢٠/٩/٨٧شنبه مورخچهارروز 

 شهر سنندج، اقدام به توقيف اجناس کاسبکاران و ١۵و با کمک مامورين انتظامی کالنتری ) سد معبر(شهرداری 

با .   تهديد به زندان و بازداشت نمودندنمودند وصاحبان آنها را) تاناکرا(دست فروشان بازار روز شهرداری سنندج 

توجه به سن باالی اکثر دست فروشان و نيز مستاجر بودن آنها و نياز شديد اقتصادی برای ادامه زندگی که تنها وسيله 

امرار معاششان دست فروشی است، فورا پيگير قضيه شده و با ارسال نامه هايی به مراکز ادارات و ارگانهای دولتی، 

 استانداری، شورای شهر و شهرداری خواستار استرداد وسايلشان وهمچنين اجازه ادامه کسب به آنها شدند از جمله

طرف هيچ ارگانی خص شدند اما تاکنون هيچ جوابی ازجای مش طرح ساماندهی آنها جهت اسکان دروهمچنين خواهان

کاسبان اين . محل مانع ادامه کار انها ميشوندداده نشده است و شهرداری سنندج هر روز با استقرار ماموران خود در 

سنف هر روز با تجمع خود در جلو شهرداری مرکزی و شورای شهر سنندج نا رضايتی خود را نسبت به ای اقدام 

در طی اين اعتراضات . ضد انسانی اعالم ميکنند و برای اين کار نماينده گانی را از ميان کاسبکاران انتخا ب کردند

جبور شد که جلسه ای با شرکت نمايندگان دست فروشان و رييس دايره اماکن نيروی انتظامی، رئيس شورای شهر م

  .بازرگانی، چهار تن از اعضای شورای شهر، رئيس اجرائيات شهرداری سنندج و نمايند ه ی شهرداری تشکيل دهد

وز بود که در امتداد جلسه يکی دستور کار جلسه جابجايی يا اسکان دست فروشان در همان محدوده ی محل بازار ر

از نماينده های شورای شهر و رييس بازررگانی با مخالفت شديد با اين اسکان دست فروشی را بعنوان شغل کاذب و 

مخرب اقتصاد جامعه عنوان کردند و اظهار داشتند که هيچ کس به هيچ عنوان حق دست فروشی ندارد و آن را برابر 

در مقابل دست فروشان نيز با توجه به فقر، گرانی و . ی تحت پيگرد قانون اعالم داشتندبا ماده و تبصره های قانون

تورم و نياز شديد به شغل جهت امرار معاش، در حال حاضر علی رغم اينکه دست فروشی را شغل نمی دانند آن را 

در اين راستا با . ود دفاع کنندتنها چاره ی فعلی برای ادامه زندگی ميدانند وتصميم گرفتند که از حق پايمال شده خ

انتخاب نماينده و تشکيل کميته های الزم برای پيش برد کارهايشان ضمن اقدام به بساط کردن اجناس خود با اعتراض 

  .شنداو پيگيری  خواهان ساماندهی و اسکان مناسب جهت ادامه ی کارشان ميب
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