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نبضتندگرانیدرغرفه خوراکی بیمارستانها

•تشکیل پرونده گرانفروشی برای غرفه
فروش خوراکی در بیمارستان امامرضا(ع)

با ورود به بیمارســتان ،بــا چند نفــر از همراهان
بیماران در اینباره همکالم میشــوم .زنی که از
یکی از شهرســتانهای اطراف مشهد آمده ،گله
میکند«:غرفهفروشخوراکیبیمارستان،همه
چیز را از بیــرون گرانتر میفروشــد .من در این
سرما مجبور شــدم خودم را به مغازههای اطراف
برســانم تا چندین هزار تومان کمتــر برای خرید
چند قلم خوراکی و وســیله ،هزینــه کنم .ظاهرا
هیــچ نظارتی بر ایــن غرفهها نیســت و صاحبان
این فروشــگاهها هم از نیــاز و اجبار مــردم برای
خرید ضروریات ،سوءاستفاده میکنند ».همراه
دیگری هم که متوجه گفتوگوی ما شــده ،جلو

گران نمیخریم
2000999

•هرج و مرج صنفی و گران فروشی در
بیمارستان خصوصی

گزارش :محمد بهبودینیا | عکس :خراسان

غرفههای فــروش خوراکــی در فضاهــای درمانی،
مکانهایی هستند که معموال شکایتهای زیادی
دربارهگرانفروشیشانبهدستصفحهحرفمردم
وتیم«گراننمیخریـــم»میرسد.مردمدرفضاهای
درمانی ،به دلیــل معذوریتهایی مثل بهانهگیری
کودک ،کمبود وقت ،خستگی ،الزام به دور نشدن
از بیمار و ،...گاهی مجبور به خرید خوراکی هستند
و مهم اســت غرفههای فروش موادغذایــی در این
فضاها ،انصاف و نرخ قانونی را رعایت کنند .از آنجا
که به رغم گــزارش بانــک مرکزی مبنــی بر کاهش
تدریجی تاثیر افزایش نرخ بنزین بر تورم ،همچنان
پیامک و تماسهایــی درباره گرانفروشــی برخی
غرفههای بیمارستانها دریافت میکنیم ،تصمیم
گرفتیم ســری به غرفههای فروش خوراکی و لوازم
بیمارســتان ،در چهار بیمارســتان شــهر بزنیــــم.
«اشرفی»و«قرایی»دوتناز بازرسانصنعت،معدن
و تجارت استان و قاضی «امید جلیلی» قاضی سیار
تعزیراتحکومتیاستان،مارادراینگشتمیدانی،
همراهیمیکردند.
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میآید و ادامه میدهد« :یک دســتمال کاغذی
9هزارتومانی ،به من 12هزارتومان فروخته شد
و یک عدد نسکافه که در حالت عادی هزارتومان
اســت4500 ،تومان .اعتــراض هم کــه کردم،
گفتنــد همین اســت کــه هســت ،نمیخواهید
نخــرید ».بعد از شنیدن این صحبت ها ،به همراه
یکی از بازرســان صمت و به صورت ناشــناس به
یکــی از دو غرفه فروش خوراکی در بیمارســتان
امام رضــا(ع) میرویــم .متاســفانه در این غرفه
خبری از رعایت و توجــه به تاریخ تولیــد ،انقضا،
قیمت ،عالمت اســتاندارد و سیب سالمت روی
برخــی کاالها نیســت و وقتــی بعــد از خرید یک
بسته دستمال کاغذی به قیمت 12هزار تومان،
یک کمپوت گالبی به قیمــت  7هزار تومان ،یک
آب معدنی به قیمت  2500تومــان و یک لیوان
آلوچهکههیچنامونشانیندارد(یعنیششهزار
تومان گرانفروشی روی یک خرید) از فروشنده
درخواســت فاکتور میکنیم ،متوجه میشــویم
خبری از فاکتور فروش هم نیســت .بعــد از ورود
قاضی جلیلی و مشــخص شــدن هویت ما برای
فروشــنده ،محاســبه قیمت واقعی کاالها انجام
میشــود و با محرز شدن گران فروشــی ،پرونده
تخلفاتاینواحدصنفیباعناوینگرانفروشی،
صادر نکردن فاکتورفــروش ،نبود فاکتور خرید،
فروش کاالهای بدون کد بهداشتی و استاندارد
و سیب سالمت تشکیل میشود.

در این واحد ،میگوید« :ایــن جا اقالم مختلف،
گرانتر از قیمت معمول بهفروش میرسد مثال
پوشــک کــودک  25درصــد گرانتــر از قیمــت
معمول و قانونی و دســتمال حولهای دوقلو 40
درصــد گرانتر عرضه میشــود .ضمــن این که
اگرچه تقریبا روی تمام کاالها ،قیمت درج شده
اما فاکتــور فروش به مشــتری داده نمیشــود و
همین موضوع ،نارضایتیهایی بین مشــتریان
بــه وجــود آورده اســت ».اشــرفی دیگــر بازرس
صمت هم به نکته درستی اشــاره میکند« :هم
غرفه فروش مواد غذایی و هم غرفه فروش لوازم
بیمارستانیدراینبیمارستان،هردوتوسطیک
فرد اجاره شده .فردی که در گذشته ،چندین بار
به دلیل گران فروشــی به سازمان صمت دعوت
شده اما تخلفاتش همچنان ادامه دارد .هرچند
این فرد و دیگر افرادی که غرفههای فروش مواد
خوراکی در بیمارستانها را مدیریت میکنند،
در توجیه گران فروشــی و تخلفشان مدعیاند
که به دلیل باال بودن اجاره غرفه ،مجبور به گران
فروشی هســتند ،اما واقعیت این اســت که این
اســتدالل منطقی و اخالقی نیســت و این افراد
بهواسطهموقعیتواقتضائاتغرفهشان،گردش
مالــی باالیــی دارنــد .همان طــور که مشــاهده
کردید،معموالچندنفردراینغرفههامشغولبه
کارند و تا درآمد خوب نباشد ،امکان بهکارگیری
چند نفر وجود ندارد».

• بهرغم چندین بار تذکر ،گرانفروشی در
غرفههایبیمارستانقائم(عج)همچنانادامهدارد

در ادامــه بــرای بررســی وضعیت فــروش اقالم
خوراکی در بیمارستان قائم(عج) به سمت یکی
از چهار غرف ه فروش خوراکی در این بیمارستان
میرویم .طبق روال معمول به صورت ناشناس
یک بسته نبات  400گرمی ،یک نوشابه انرژی
زا ،یک جعبه شــیرینی و چند بســته بیســکویت
میخریم کــه هیچ قیمتــی روی آن درج نشــده
اســت .اما پــس از بررســی مشــخص میشــود
فروشــنده نبات را صد درصــد و نوشــابه انرژی
زا را  40درصــد گرانتــر از قیمــت واقعــی به ما
فروخته است .ضمن این که تعداد زیادی از اقالم
بدون برچســب قیمــت ارائــه میشــود و بهرغم
تذکرات قبلی بازرســان صمت در بازرسیهای
قبلی ،همچنان هیچ خبــری از فاکتــور خرید و
قیمت واقعی کاالها نیســت .هرچنــد در ادامه،
فروشــنده اصلی غرفه که بازرسها را شناخته،
سراسیمه قصد تصحیح قیمتها را دارد .اما در
نهایت با محرز شدن گرانفروشی و تخلفات این
واحد ،پرونده تخلف این غرفــه باوجود مقاومت
فروشــندگان تنظیم میشــود .بعد از خــروج از
غرفه فــروش خوراکی ،به ســراغ واحــد فروش
لباسولوازمپزشکیدرهمینطبقهبیمارستان
میرویم .پس از بازرسی و بررسی« ،قرایی» یکی
از بازرســان صمــت ،ضمن تایید گران فروشــی

وارد بیمارســتان مهــر که میشــویم ،بــوی تند
ســاندویچ گرم ،ســالن ورودی را پر کــرده و در
غرفه فــروش مــواد غذایــیاش ،چنــد فعالیت
صنفی به صورت همزمان در حال انجام است؛
از ارائه ساندویچ گرم گرفته تا فروش گل و انواع
آب میوه و حتی آب هویج ،آن هم در یک فضای
چند متری .پــس از بررســی و خرید صــوری با
هویــت ناشــناس و خریــد  800گــرم نبــات به
قیمت  18هزار تومــان ،در صورتــی که قیمت
هر کیلو نبات  8500تومان است و خرید 400
گرم قند به قیمــت  7هزار تومــان ،در حالی که
هر کیلو قند 7هزارتومان اســت ،گران فروشی
محرز میشــود .فروش شــکالت تاریخ مصرف
گذشته ،شکالت قاچاق و تاکید بازرسان مبنی
بر این که این واحد هیچ پروانهای برای فعالیت
ندارد ،منجر به تشکیل پرونده تخلف این واحد
با عناوین تداخل صنفی ،گران فروشی ،فروش
اقالم قاچاق و نبود فاکتور خرید و فروش برای
ارسال به صمت و تعزیرات میشود.
شخوراکی بیمارستان  17شهریور
•غرف هفرو 
یک غرفه بدون گران فروشی

در بین چهار بیمارستانی که به آنها سر زدیم،
فقــط بیمارســتان  17شــهریور در تنهــا غرفــه
فروش خوراکیاش ،روی تمام اقالم برچســب
قیمــت زده و بعــد از خرید به شــکل ناشــناس،
مشــخص میشــود هیچگونــه گرا نفروشــی
ندارد.
در پایــان« ،اشــرفی» بــازرس صمــت تاکیــد
میکند« :بدون شک با حساسیتی که غرفههای
بیمارستانها به خاطر موقعیت و نوع مشتریان
دارنـــد ،نظــارت ویــژهای بــر فعالیــت شــان،
بهخصوص در حوزه فروش موادخوراکی داریم».

چرا برخی اتوبوسها در شهر ،در این روزهای
ســرد زمســتان ،بخاری هایشــان روشــن نیست و
مســافران تمــام طــول راه ،میلرزنـــد؟ مثال خط
 ۱۷ ،۱6.1و .17.1
کاش ســازمان اتوبوســرانی ،فکــری بــرای
خدماترســانی به اهالی بولوار نماز کند .با وجود
جمعیت زیاد ،هنوز هیچ اتوبوســی برای ســرویس
دهی نداریم.

شهرستانها

محله دیزقند در شهرستان تربت حیدریه بعد
از  10سال ورود به شــهر ،هنوز از امکانات شهری
محروم است و مسئوالن پاسخ گو نیستند.

شهرداری

متعجبم از ساخت آپارتمان پای کوههای شهر.
کوههــای هاشــمیه و مناطقی مثــل بولــوار نماز و
فکــوری ،پر شــده از ســاخت وســازهای بیقواره.
ایکاش شــهرداری ،مجوز ســاخت و ســاز در این
نقاط را صادر نمیکرد.
از مسئوالن و متولیان محترم تقاضا میشود
در اسرع وقت برای ایجاد ســرعتگیر در دالوران
 43اقــدام کنند .جــان عابــران و نمازگزارانی که
عرض خیابــان را برای انجــام امور مختلــف ،مثال
انجام فریضه نماز در مسجد حجت ابن الحسن(ع)
طــی میکننــد ،بــه دلیل عبــور و مــرور باســرعت
خودروها در معرض خطر است.
از شــهرداری منطقــه  ۲و از کارگــران پــروژه
بولــوار کشــاورز واقــع در خیابان شــهید فهمیده،
کمال تشکر را داریــم.
بیش از هشــت مــاه اســت براى هــرس چند
درخت با سامانه فضاى سبز تماس گرفتم و به رغم
پیگیر یهــاى مكــرر و گرفتــن كــد رهگیــرى
 ،2375988259پیگیری هایم نتیجه نداشته.
درختهای هرس نشده ،هم به عابران و خودروها
آســیب میزنند و هم در روزهای برفی ،خودشــان
صدمه میبینند.

متفرقه

پیــاده روی ابتــدای خیابــان فتــح ( شــهید
ساجدی )7کنار دیوار زمین موقوفه آستان قدس،
با توجه به فضای کافی ،محل مناسبی برای کاشت
درخت است .کاش یک شهروند یا سازمان دلسوز،
این فضا و فرصت را از دست ندهد.

پیگیری حرف مردم
آذر صدارت

همهکاالهایقاچاق امحا میشوند؟
3

«چنـد روز قبـل ،خبـری از سـوی سـازمان جمـع آوری
و فـروش امـوال تملیکـی اعلام شـد ،مبنـی بـر معـدوم
شـدن 40تـن کاالی تقلبـی و قاچـاق شـامل مـواد
ِ
خوراکـی و آشـامیدنی فاسـد مثـل آرد ،کیـف ،کفـش
و پوشـاک مسـتعمل بـه ارزش چهـار میلیـارد و 600
میلیـون ریـال ،در سـایت دفـن زبالـه کارخانـه شـماره
 2بازیافـت .از آن جـا کـه هـر از گاهـی ،اخبـار مشـابه
دربـاره معـدوم شـدن کاالهـای قاچـاق در رسـانهها
منتشـر میشـود ،ایـن سـوال پیـش میآیـــد کـه چنین
کاالهایـی ،چه مسـیر و رونــدی را تـا معدوم شـدن طی
میکننـد و سرنوشـت کاالهـای قاچـاق چیسـت؟»

1

گاهــی کاالیی که بهشــکل قاچاقــی وارد
ِ
پوشــاک
کشــور شــده ،کیــف و کفــش و
دســت دوم یا به اصطــاح تاناکوراســت
مردم بیخبر
که استفاده از آنها توســط
ِ
و غیرمطلــع ،ریســک مبتــا شــدن بــه
بیماریهــای گوناگــون را دارد .به همین
دلیــل ،هیــچ کــدام از دســتگاههایی که
خارجــی وارد
بــر ســامت کاالهــای
ِ
شــده بــه کشــور نظــارت دارنــــد مثــل
دانشگاهعلومپزشکی ،جهادکشاورزی،
صمت و سازمان استاندارد ،مسئولیت این
ریسک را بهعهده نمیگیرنــد و کاال امن
تشخیص داده نمیشود و امحا میشود.
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عکس :میثم دهقانی

هرنوع کاالیی که به طور مخفی و غیرقانونی از مرزهای کشور رد
و وارد شود ،کاالی قاچــاق بهحساب میآید « .رسول فرزادفرد»،
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال ،در پاسخ به این سوال
پیامکی که احتماال سوال شهروندان زیـادی است ،در گفتوگو
با روزنامه خراسانرضوی ،توضیح میدهد« :دستورالعملهای
مختلفی برای برخورد با کاالی قاچاق ،وجــود دارد ».در ادامه
توضیحات فرزادفرد را میخوانید.

بعضی وقتها کاالیی که بهشــکل قاچاقی
وارد کشــور شــده ،یا ارائ ه آن بهشکل کلی
ممنــوع اســت مثــل مشــروبات الکلــی یا
محصولــی ماننــد خوراکــی ،آشــامیدنی و
محصــوالت آرایشیبهداشــتی و کلیــه
محصــوالت سالمتمحـــور اســت کــه به
دلیل مشخص نبودن کشور تولید کننده و
ِ
رعایت زنجیره
نبود هیچ ضمانتی مبنی بر
اســتاندارد در تولید ،بســتهبندی ،حمل و
ارائه ،چارهای جز معدوم کردنش نیســت.
زیرا احتمال فاســد بودن و ایجــاد بیماری
در آنها وجــود دارد و از طرفی ،هم ب ه دلیل
ابهاماتی در چرخــه تولید و بســتهبندی و
حمل و هم ب ه علت حجم زیاد ،امکان انجام
آزمایشهایتشخیصسالمتوجودندارد.
امادرحالتبرعکسوقتیمحصولیبهشکل
قانونی در یک کشــور تولید و وارد کشــور
ما شــود ،ســازندگانش مشــخصات اولیه و
شرایطحملآنراذکرمیکنندوبرفرضکه
در صورت مصرف ،مشکلی هم پیش بیاید،
قابلیتپیگیریقانونیوجوددارد.
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دســته ســوم ،محصوالتــی هســتند که
اگرچه بهشکل غیرقانونی وارد کشورمان
شــدند و با واردکننــده ،برخــورد قانونی
میشــود اما چــون نو ،ســالم ،دســتاول
و دارای شناســنامه تولیــد و اســتفاده
هســتند و مشابهشــان در داخل کشــور
تولید نمیشود ،اگر بازار داخلی به آن نیاز
داشته باشد ،نگهداری و طی شرایطی در
بازار داخلی عرضه میشــوند .تا دو سال
قبل ،فــروش داخلــی کاالهای قاچــاق را
نداشتیماماپسازشدتگرفتنتحریمها،
تصمیم گرفته شد برخی کاالهای قاچاق
مثل الســتیک خــودرو و یخچــال و اقالم
مشــابه ،از طریق اطالعرسانی و برگزاری
مزایــده توســط ســازمان فــروش امالک
تملیکی ،وارد فروشــگاهها و شرکتهای
تعاونی شود و به فروش برسد.
دســته چهــارم کاالهــای قاچــاق،
ی هستند که بخشی از آن برای
محصوالت 
مصرفی خاص ،قابل استفاده است .مانند
کاالهایــی که جعبــه و بســتهبندیهای
قابلاستفاده دارنــد یا مثال ِ
آرد فاسدی
که نباید به مصرف انسان و دام برسد اما
به درد تولید چسب چوب میخورد .این
جاســت که این محصوالت ،در شرایطی
خاص ،بهشکلی که به انســان و حیوان و
محیطزیست آسیب نرساند ،به اصطالح
به مصرف ثانویـــه میرسد.
نکته مهمی کــه باید بــر آن تاکیــد ویژه
داشــت ،این اســت که انهــدام کاالهای
قاچاق ،بــا نظــارت دقیق دســتگاههای
نظارتــی از جملــه دادگســتری صــورت
میگیــرد .بهایــن معنی کــه پرونــده به
طــور دقیــق تشــکیل ،مطالعه ،بررســی
و رســیدگی شــده ،عــدم صالحیــت
مصرف محصول بــه تایید کارشناســان
ســازمانهای ناظر رســیده و امحای کل
محصوالت در شرایط استاندارد ،تایید
میشود.

چرا L.E.Zشامل اتوبوسهای درونشهری نمیشود؟
«با توجه بـه اجرای جدی طـرح  LEZدر مشـهد و تشـویق دارندگان خودروهای سـواری
و تاکسـی بـه انجـام منظـم معاینـه فنـی ،ایـن سـوال پیـش میآیـد کـه چـرا اتوبوسهـای
سـطح شـهر که اتفاقا بعضیهایشـان حسـابی دودزا هسـتند ،شـامل ایـن طـرح و اجبار
نشدهانـــد؟»

سـوال شـهروندان کـه بـا صفحـه
«اتحـادی» روابطعمومـی سـازمان اتوبوسرانـــی در پاسـخ بـه ایـن
ِ
حرفمـردم مطرح شـده ،توضیـح میدهد« :نـاوگان اتوبوسـرانی کـه در خدمـت حمل و نقـل عمومی
اسـت ،چـه ایـن طـرح وجـود داشـته باشـد و چـه وجـود نداشـته نباشـد ،ملـزم اسـت هـر سـه تـا شـش
ماه ،بهشـکل مسـتمر معاینه فنی شـود .نـاوگان فعـال ما ،شـامل  1815اتوبـوس و مینیبوس اسـت
کـه اتوبـوس و مینیبوسهایی بـا عمر باالی 10سـال ،هر سـه مـاه معاینـه فنـی میشـوند و اتوبوس و
مینیبوسهایـی بـا عمر زیـر  10سـال ،هر شـش مـاه و چنان چـه نقص و ایـرادی وجود داشـته باشـد،
برطرف میشـود و تا مشـکل برطرف نشـود ،به چرخه حمل و نقل برنمیگردند ».اتحادی در پاسخ به
این سـوال که «پس چـرا بهرغم انجـام منظم معاینـه فنی ،باز هـم ناوگان اتوبوسـرانی در برخـی موارد
دودزا و آالینـده اسـت؟» توضیـح میدهـد« :دودزایـی و آالیندگـی ،یکجـور نقـص فنی اسـت و نقص
فنـی در خـودرو هـم ،اجتنـاب ناپذیر اسـت .ممکن اسـت گاهـی ،درسـت فـردای انجـام معاینـه فنی،
یک خـودرو خراب و دچار مشـکل شـود .مهم این اسـت کـه اتوبوسهای ما ،بهشـکل مسـتمر و دقیق،
توسـط روسـای خط ،عوامل گشـت سـازمان و اصال خود راننده رصد میشـوند و در صورت مشـاهده
نقص ،ملـزم بـه مراجعه به تعمیـرگاه و رفـع مسئلهانـــد .منتهـا باید یـادآوری کنـم غیـر از اتوبوسهای
فعـال در حمـل و نقـل عمومـی2 ،هـزار دسـتگاه اتوبـوس و مینیبوس هـم مشـغول سـرویس دهی به
سـازمانها و ادارات هسـتند که هرچند برای تردد در شـهر ،نیـاز به مجوز اتوبوسـرانی دارنـد و صدور
ایـن مجـوز ،نیازمند ارائـه مـدارک انجـام معاینـه فنی اسـت ،اما چـون این مجـوز سـالی یکبار نیـاز به
تمدید دارد ،پس احتماال سـالی یکبار هم معاینه فنی میشـوند .ولی ممکن اسـت مردم با مشـاهده
نقص در این اتوبوسها ،کم و کاستی را به پای اتوبوسرانی بگذارنـــد .به شـکل کلی ،سن فرسودگی
ناوگان اتوبوسـرانی 10 ،سـال اسـت و اکنـون میانگیـن عمر ناوگان اتوبوسـرانی مشـهد 8/4 ،سـال
اسـت .پیر نیسـتیم و شـرایط مان مناسـب اسـت اما باید به فکر نوسـازی باشیــــم».

