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بازار سیاه اکسیژن و خدمات پرستاری در منزل

محمد بهبودی نیا

«حکایت صف در کشور ما حکایت عجیبی است
،این بار نوبت به کپسول اکسیژن آن هم در اوج
پیک پنجم کرونا رسیده است» .این جمله را می
گوید و کپسول  10کیلویی سفید رنگ اکسیژن
را که در صف طوالنی به دیــوار تکیه داده است
کمی جلوتر می برد.روزگار موهایش را یکدست
سفید کرده و حاال کرونا به جان همسر پیرش
افتاده است و باید از او در منزل مراقبت کند ،نه
فرزندانش جرئت آمدن به منزل آن ها را دارند و نه
خودش برایش توانی برای ایستادن در این صف
طوالنی مانده است. .ساعت از  7عصر گذشته
است .کمی ماسکش را باال می کشد و ادامه می
دهد«:بهدلیلکمبودتختبیمارستانیدرمشهد
بیمارمان را به منزل مان آورده ایم و مسئوالن
هزینه های بیمارستان را بر دوش مان انداخته اند
.حاال باید عالوه بر تامین هزینه ها ،صف ،بلبشوی
گرانی و نبود اکسیژن را نیز تحمل کنیم».
این جا یکی از مراکز شارژ کپسول اکسیژن در
خیابان پیامبر اعظم(ص) مشهد است مرکزی
که به صورت  24ساعته به شارژ کپسول اکسیژن
با قیمت مصوب می پردازد .صف عریض و طویلی
روبه روی کارخانه به کندی هر از گاهی پیش
می رود .تلفن های همراه افــرادی که در صف
ایستاده اند زنگ می خورد و چهره هر فرد بعد از
قطع تماس آشفته تر می شود.زن میان سالی که
ادعا می کند چند ساعتی است در صف ایستاده
اســت ،مــی گوید «:چند ساعت ایستاده ام تا
یک کپسول  10کیلویی که کفاف چند ساعت
استفاده بیمارمان را می دهد پر کنم تمام که شد
باز روز از نو روزی از نو .همه این ها به کنار ،این
روزها خدمات پرستاری در منزل و شارژ کپسول
با قیمت های من در آوردی مختلف هم داستان
خودش را دارد».ایــن زن که خودش را پرهامی
معرفی می کند ،می گوید «:مادرم چند روز قبل

درگیر بیماری شد ،وقتی به پزشک مراجعه
کردیم گفتند باید در خانه قرنطینه شود ،حاال ریه
هایش درگیر شده و از کپسول اکسیژن استفاده
می کند.برای انجام خدمات پزشکی و پرستاری
در منزل با هر شماره ای که به دستم می رسد
تماس می گیرم تعداد زیادی پزشک یا پرستار
ابتدا اعالم می کنند به هیچ عنوان وقت ندارند
و وضعیت آن قدر وخیم شده که از  7صبح تا 3
شب باید برای ارائه خدمات پزشکی و پرستاری
به منزل بیماران بروند بعضی ها هم که وقت
دارنــد برای هر ویزیت  700هزار تومان طلب
می کنند ،برای وصل کردن یک سرم ساده 200
هزار تومان از من پول گرفته اند».
•ویزیت  700هزار تومان ؟!

ساعت  20:30است که خودمان را به یکی از
مراکز دیگر شارژ کپسول اکسیژن در خیابان
طرحچی می رسانیم .این جا خبری از شلوغی
صف نیست و این مرکز تنها از  7صبح تا ساعت
 20بهارائهخدماتمیپردازد.اینجاهمصحبت
از بلبشوی شــارژ کپسول در منزل و خدمات
پرستاری بحث داغ بین چند نفری اســت که
منتظرند تا کپسول هایشان پر شود.یکی از
افرادی که در صف ایستاده است تعدادزیادی از
شماره های ثبت شده در تلفن همراهش را نشان
می دهد و می گوید« :تمام این ها شماره مراکز
خدمات پزشکی و شارژ کپسول در منزل است».
بعد از تمام شدن صحبت هایش برای این که عمق
فاجعه را به ما ثابت کند بالفاصله شماره یکی از
مراکز پرستاری در منزل را می گیرد و می گوید
برای بیمار کرونایی که در منزل دارند نیاز به یک
پرستار یا پزشک دارد .فردی که پشت خط است
اعالم می کند که سرش شلوغ است و زمان برای
ارائه خدمات پزشکی در منزل ندارد اما شماره ای
دیگر را برای تماس تلفنی به ما می دهد .نفر دوم
که بنا به اعالم خودش شیفت بیمارستان دارد
می گوید از ساعت  19به بعد فردا شب با مبلغ
ویزیت  700هزار تومان حاضر است برای ارائه

خدمات پزشکی بیاید،مبالغ  400هزار تومان
 500 ،هزار تومان و  600هزار تومان مواردی
است که در تماس های بعدی اعالم می کنند
»بعد از شنیدن این مبالغ ویزیت به یاد صحبت
های یکی دیگرا ز شهروندان می افتم که می گفت
برای وصل کردن سرم چند شب قبل  250هزار
تومان پرداخت کرده و در دومین شب مراجعه
پرستار برای وصل کردن سرم  350هزار تومان
طلب کرده است».
•شارژ کپسول اکسیژن  3برابر قیمت مصوب

در ادامــه با تعدادی از افــرادی که این روزهــا به
ارائه خدمات شارژ کپسول اکسیژن در منزل می
پردازند تماسمیگیریم.اینجملهتقریبادربین
تمام تماس ها مشترک است«سرمان شلوغ است
چند ساعت طول می کشد تا خودمان را به منزل
شما برسانیم».یکی ازافرادی که حاضر می شود
برای شارژ کپسول  10کیلویی بیاید برای شارژ
این نوع کپسول که قیمت آن حــدود  37هزار
تومان است مبلغ 135هزار تومان طلب می کند.
مرد جوانی که مدتی به صحبت های ما گوش می
دهد،میگوید«:برایمنهماینموضوعاتپیش
آمده است حتی در بعضی از مراکز سطح شهر

که کپسول اکسیژن را شارژ می کنند تا دو برابر
قیمت پول گرفته اند اما بعضی اتفاق ها هم در این
میان وجود دارد که آدم را امیدوار می کند چند
لحظهقبلخانوادهامبامنتماسگرفتندوگفتند
گروه های خیریه ای پای کار آمده اند و االن که من
در صف کپسول ایستاده ام یک عدد کپسول 10
کیلویی به صورت امانی به منزلمان برده و اعالم
کرده اند برای پر کردن کپسول هم خودشان می
آیند.در این شرایط بودن این افراد نیز غنیمتی
است».
•پیگیری هایی که بی پاسخ ماند

دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان یکی
از مسئوالن رسیدگی بــه تخلفات پزشکی و
دارویــی شناخته می شــود.بــرای رسیدگی به
ایــن موضوع ابتدا با روابــط عمومی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد تماس می گیریم و علی
اصغرانجیدنی ،مدیر نظارت و اعتبار سنجی
دانشگاه علوم پزشکی به عنوان مسئول رسیدگی
به این موضوع معرفی می شود .اما انجیدنی طی
پاسخی پیامکی اعالم می کند که این موضوع
باید از طریق معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی
مشهد پیگیری شود،بدیعی نیز فرد دیگری به نام

دکتر صابری را مسئول پاسخ گویی اعالم می
کند اما صابری در تماس تلفنی که با او برقرار می
کنیم  ،می گوید« :بنده یک شخص حقیقی هستم
که به عنوان کادر دانشگاه علوم پزشکی به کمک
قرارگاه کرونای دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آمده ام و نمی دانم چرا بنده را برای پاسخ گویی به
این موضوع معرفی کرده اند » .روند پیگیری ها به
دلیل پاسخ گویی دیرهنگام مسئوالن یاد شده در
هر بار تماس تلفنی بیش از یک هفته به طول می
انجامد و در نهایت حسین اخباری ،کارشناس
روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیمشهداعالم
می کند «:این موضوع را باید از طریق دکتر ملکی،
رئیس بیمارستان امــدادی پیگیری کنید »اما
تماس های ما با آخرین مسئولی که به عنوان فرد
پاسخ گو معرفی شده بود نیز بی پاسخ می ماند.
در نهایت یکی از مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی
مشهد کــه می خواهد نامش فــاش نشود،می
گوید«:این مسئله یک موضوع بین بخشی است
و به همین دلیل مسئول پاسخ گویی به این سوال
دقیقا مشخص نیست» .
•تشکیل  20پرونده تخلف طی هفته گذشته

یکی از مــراجــع رسیدگی کننده بــه تخلفات
حــوزه خــدمــات پرستاری در منزل مسئوالن
دانشگاه علوم پزشکی مشهد تعیین شده اند
امــا با وجــود پیگیری هــای مکرر تلفنی با علی
اصغر انجیدنی ،مدیر نظارت و اعتبار بخشی
دانشگاه علوم پزشکی این مقام مسئول به رغم
درخواست ما مبنی بر پاسخ گویی به سواالت و
شکایت هایی که در زمان تهیه گزارش میدانی با
خبرنگار خراسان رضوی در میان گذاشته شده
بود پاسخ گو نیست و سواالت ما در زمینه تخلفات
حــوزه ارائــه خدمات پزشکی در منزل و گران
فروشی در زمینه شارژ کپسول اکسیژن در منزل
بی پاسخ می ماند.در ادامه با کارشناسمسئول
نظارت بر کاال و خدمات سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان رضوی به عنوان یکی از مسئوالن
کنترل زنجیره توزیع اکسیژن تماس می گیریم.

اخوان در پاسخ به گالیه مردم مبنی بر شلوغی
صف مراکز شــارژ کپسول اکسیژن و انتقاد از
برخی گران فروشی های واحدهای سطح شهر
در زمینه شارژ این کپسول می گوید :درمشهد
چهار کارخانه تامین اکسیژن فعالیت دارند که
پیش از شیوع گسترده کرونا این کارخانجات
به تامین اکسیژن کارخانجات و بیمارستان ها
مشغول بودند که مشکلی وجود نداشت اما با
شیوع سریع و غافلگیر کننده موج پنجم کرونا
در مشهد و نیاز گسترده بیمارانی که در منزل
بستری بودند شاهد تشکیل صف های طوالنی
و بروز برخی مشکالت بودیم که برای حل این
موضوع در گام اول طی مکاتباتی حجم تحویل
کپسول اکسیژن تا حــدودی که مراکز صنعتی
دچار مشکل نشوند کاهش یافت و در ادامــه با
کارخانجاتی در خارج از استان مکاتباتی انجام
شد تا تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد شود .عباس
اخوان می افزاید :طی یک هفته گذشته 100
مــورد بازرسی از کارخانجات و مراکز فروش
گــاز کپسول اکسیژن(شبکه تامین و توزیع )
انجام شده که  22پرونده تخلف گران فروشی به
ارزش ریالی یک میلیارد و  942میلیون و 800
هزار ریال تشکیل شده است که پرونده ها برای
رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.
وی دربــاره قیمت مصوب گاز کپسول اکسیژن
بــرای مصرف کننده می گوید :قیمت کپسول
اکسیژن  10لیتری  32هــزار و  700تومان
و گــاز کپسول اکسیژن  40لیتری  60هزار
و  600تومان اســت و ارائــه کپسول با قیمتی
باالتر از قیمت مصوب تخلف محسوب می شود
و شهروندان می توانند تخلفات را به سامانه
شکایت  124اطــاع دهند .درخصوص علت
کمبود کپسول اکسیژن و رشد یک باره قیمت
این نوع کپسول باید گفت در کشور یک کارخانه
به تولید کپسول اکسیژن اقــدام می کند که
قیمت را مبتنی بر عرف بازار تعیین می کند که
قیمت کپسول به دلیل بــاال رفتن تقاضا رشد
داشته است.

گزارشی درباره دالیل تاخیر در مرمت اضطراری بنای دوران قاجار در سبزوار

گزارش
میالد کالته

بازار سرپوش سبزوار که قدمت آن به دوران قاجار
باز می گــردد ،به دلیل فرسودگی در وضعیت
اضطراری و خطرناک قرار دارد و نیازمند مرمت
اضطراری است ،با آن که طرح مرمت این بازار
در آبان سال گذشته  در هیئت راهبردی میراث
فرهنگی شهرستان مورد بررسی و تصویب قرار
گرفت اما هنوز عمال کاری درخصوص مرمت بازار
انجام نشده است.
به گزارش خراسان رضوی ،بازار تاریخی سبزوار
یا بازار سرپوشیده که در زبان عامیانه به آن بازار
سرپوش یا بازارچه گفته می شود قسمتی از باقی
مانده بازار قدیم سبزوار است که در سال 1316
برای احداث خیابان بیهق تخریب شد .قدمت
بازار سرپوش به دوران قاجار بازمی گردد و طول
آن حدود  140متر و در راستای شمال به جنوب
قــرار گرفته است و در مجموع  9مسیر ورودی
و خروجی دارد که چهار خروجی آن مربوط به
خیابان اسرار و سه خروجی مربوط به سراهای
دو در ،پنبه ای ها و هاشم آبــادی ،یک خروجی
به راسته قنادها و خروجی آخر که در واقع مسیر
اصلیبازاراستبهخیابانبیهقمنتهیمیشود.
هم اکنون بازار سرپوش حدود  85حجره و مغازه
دارد که اغلب به کار طال فروشی و پارچه فروشی
مشغول هستند  ،این بازار قدیمی در تاریخ  6مهر
 1384با شماره ثبت  13433در فهرست آثار
ملی ایران به ثبت رسیده است.
•سال گذشته طرح مرمت و به سازی بازار
سرپوش به تصویب رسید

اداره میراث فرهنگی ،صنایع و گردشگری
خــراســان رضــوی طی خبری در آبــان 1399
اعالم کرد که طرح مرمت و به سازی بازار تاریخی
سرپوش سبزوار به تصویب رسیده است که این
طــرح با همکاری کسبه ،شــهــرداری و میراث
فرهنگی اجــرا می شــود .با انعقاد تفاهم نامه
سه جانبه مقرر شده بود که هر کدام از کسبه،
شهرداری و میراث فرهنگی بخشی از هزینه

«سرپوش»همچنان معطل مرمت
مرمت بازار سرپوش سبزوار را تامین کنند.
•مرمت بازار تاریخی سبزوار ضروری است

مــدیــر عــامــل س ــازم ــان مـــردم نــهــاد سفیران
گردشگری ســبــزوار در گفت وگــو با خراسان
رضوی با بیان این که اجرای مرمت بازار سرپوش
معطل طــرح اداره مــیــراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری سبزوار است ،اظهار کرد:
هماهنگی های مورد نیاز و رضایت کسبه بازار
برای مرمت دریافت و حتی آزمایش خاک بازار
برای اجرایی شدن روند مرمت انجام شده است.
مهیار تسبندی افــزود :اداره میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری سبزوار باید سریع تر
طرح اجرایی مرمت بازار تاریخی این شهرستان
را به شهرداری ارسال کند .وی با اشاره به این که
مرمت بازار سرپوش سبزوار به دلیل قدیمی بودن
آن ضروری است ،بیان کرد :در بیشتر شهرهای
تاریخی مشاهده می کنیم که بــازار مخصوص
برای فروش سوغات به گردشگران و مسافران
وجود دارد اما متاسفانه خأل نبود این گونه بازارها
در سبزوار احساس می شود.
•احتمال تغییر کاربری برخی مغازه ها

مــدیــر عــامــل س ــازم ــان مـــردم نــهــاد سفیران
گردشگری سبزوار ادامه داد :حتی این امکان
وجود دارد که کاربری برخی مغازه های بازار
سرپوش سبزوار تغییر کند و سوغات و محصوالتی
از جمله ادویـــه ج ــات ،کلوچه و ســفــال بــرای
گردشگران ارائــه شود .تسبندی تصریح کرد:
سبزوار دارای پیشینه غنی در بحث تجارت است
که با توجه به بــازار سرپوش این شهرستان می
توان زمینه جذب و رونق گردشگری را فراهم
کرد و حتی سراهای تاریخی سبزوار ظرفیت
های قابل قبولی برای معرفی محصوالت این
شهرستان دارد.
•بازار سرپوش در وضعیت اضطراری و
خطرناک

مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار
در گفت وگو با خراسان رضــوی دربــاره مرمت

بازار ،اظهار کرد :از اواخر سال  1398طرحی
برای مرمت بازار تاریخی شهر سبزوار با عنوان
بازار سرپوش را آغاز کردیم که به صورت سه جانبه
توسط پایگاه میراث فرهنگی سبزوار ،شهرداری
و کسبه اجرایی شود .محسن برآبادی با اشاره
بــه ایــن کــه ب ــازار ســرپــوش ســبــزوار در وضعیت
اضطراری قرار دارد و نیازمند مرمت و به سازی
است ،افزود :برای اجرایی شدن عملیات مرمت
این بــازار نیازمند تدوین طرح بود که با درنظر
گرفتن  50میلیون تومان اعتبار توسط مشاور
طرح مرمت بــازار سرپوش سبزوار تدوین شد
و طی چندین جلسه طرح در هیئت راهبردی
میراث فرهنگی این شهرستان بررسی و پس از
آن تصویب شد.
•دالیل تاخیر مرمت بازار

وی ادامه داد :زمانی که می خواستیم وارد فاز
اجرایی مرمت بازار سرپوش شویم ،با اختالفات
بــیــن شــــورای اســامــی وق ــت شــهــر ســبــزوار و
شهرداری مواجه شدیم و شهرداری هم برای
اجرایی شدن طرح مرمت بازار پای کار نیامد و

رونداجرامعطلماند.مدیرپایگاهمیراثفرهنگی
شهر تاریخی ســبــزوار بیان کــرد :بــرای مرمت
بازار با وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری رایزنی شده بود که اعتبار مشارکتی
درنظر گرفته شود و حتی شهردار وقت سبزوار
درباره روند عملیات مرمت بازار به صورت تلفنی
با معاون وزیــر میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری مذاکره و گفت وگو کرد .برآبادی
تصریح کــرد :همچنین بــا انتخابات شــورای
اسالمی شهر سبزوار مواجه شدیم و اعضای شورا
تغییر کردند و نتوانستیم مجدد کار مرمت این
بازار را پیش ببریم و هم اکنون در انتظار آغاز به
کار شهردار جدید سبزوار هستیم.
•فرسودگی سقف بازار

وی با تاکید بر این که هم اکنون وضعیت بازار
سرپوش خطرناک اســت ،گفت :در سال های
گذشته این بازار در دو مرحله دچار آتش سوزی
شد که پس از آتش ســوزی پوشش فلزی برای
سقف بازار در نظر گرفتند و فلزات باال و شیشه
ها دچــار فرسودگی شــده اســت .مدیر پایگاه

میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار افزود :به
دلیل فرسودگی و عمر بــاالی پوشش ،شیشه
های آن چندین بار سقوط کرده که ممکن بود
جان کسبه و شهروندان سبزواری را به خطر
انــدازد .برآبادی با بیان این که بحث برق بازار
سرپوش سبزوار نیز دچار مشکل است و نیاز به
سامان دهی دارد،افــزود :آتش سوزی هایی که
در بازارهای بزرگ برخی از شهرها اتفاق می
افتد ،به دلیل مشکل برق بــازار است بنابراین
باید سیستم برق رسانی بازار سرپوش سبزوار
بررسی شود که خدای نکرده در آینده مشکلی
برای کسبه و شهروندان رخ ندهد .وی با اشاره به
این که ریزش شیشه های باالی بازار سبزوار آن
قدر خطرناک است که چندین بار به دادستانی
و شهرداری اعالم شده است تا برای حفظ جان
کسبه و شهروندان بازار بسته شود و اگر شیشه
ای از باال سقوط کند جان افراد را به شدت تهدید
می کند ،تصریح کرد :در طرحی که توسط پایگاه
میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار تهیه شده
است ،قرار بر این شد که این بازار تبدیل به بازاری
مشابه بــازار تهران و حتی کامل تر شــود .مدیر
پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار دالیل
بحرانی بــودن بــازار قدیمی سبزوار را پوشش
فرسوده آن ،برق رسانی ،تهویه ،آب های سطحی
و  ...دانست و گفت :بدنه راسته بازار سرپوش
سبزوار دچار فرسودگی گسترده است و نیاز به
مرمت اضطراری دارد.
•هزینه مرمت بازار  2تا  3برابر سال !1398

برآبادی افزود :به دنبال این هستیم که پس از
استقرار اعضای جدید شــورای اسالمی شهر و
شهردار سبزوار با برگزاری جلساتی همان طرح
قبلی را برای بازسازی بازار پیش ببریم و در سال
 1398حدود دو میلیارد و  400میلیون تومان
هزینه برای مرمت بازار پیش بینی شده بود اما
هم اکنون هزینه های مورد نیاز دو تا سه برابر
افزایش یافته است .وی تعداد کسبه بازار قدیمی
سبزوار را  76نفر دانست و بیان کــرد :از سال
 1397پیگیر بوده ایم که هیئت امنایی از سوی
کسبه بازار سرپوش سبزوار برای پیگیری مرمت

بــازار تشکیل شود اما متاسفانه کسبه تاکنون
نتوانستند هیئت امنایی تشکیل بدهند و هیچ
کدام از کسبه برای تشکیل هیئت امنا با یکدیگر
کنار نمی آیند و اگر این بازار هیئت امنا داشت،
شاید تاکنون عملیات مرمت در بیش از نصف
بازار انجام شده بود .برآبادی درباره دالیل اهمیت
بــازار قدیمی سبزوار گفت :این بــازار تنها بازار
قدیمی این شهرستان است و در مرکز شهر قرار
دارد و در مرحله بعدی به سمت مشاغل مرتبط با
گردشگری می رویم .مدیر پایگاه میراث فرهنگی
شهر تاریخی سبزوار افزود :بازار سرپوش سبزوار
در کنار پنج اثــر تاریخی شامل مسجد جامع،
مسجد پامنار ،خانه تاریخی جعفرزاده ،خانه
تاریخی اولیا و حسینیه قنادهاست که بر اهمیت
این بازار تاریخی می افزاید.
•نقشه اسکلت و سازه از سوی میراث
فرهنگی ابالغ نشده است

سید مرتضی احــمــدی ،مــعــاون شــهــرســازی و
معماری شهرداری سبزوار نیز در گفت وگو با
خبرنگار خراسان ،درباره مرمت بازار سرپوش
سبزوار اظهارکرد :طرح میراث فرهنگی برای
اجــرای عملیات مرمت بــازار سرپوش هنوز به
شهرداری ابالغ نشده است .وی افــزود :نقشه
معماری ابالغ شده اما نقشه اسکلت و سازه از
سوی میراث فرهنگی همچنان ابــاغ نشده و
قــرار شده است که در طرح هزینه مرمت ،یک
سوم شهرداری ،یک سوم میراث فرهنگی و یک
ســوم مالکان مشارکت داشته باشند .معاون
شهرسازی و معماری شهرداری سبزوار با بیان
این که طرح مرمت بازار قدیمی سرپوش سبزوار
در صحن شورای اسالمی شهر به تصویب رسیده
است ،خاطر نشان کرد :اجرای عملیات مرمت
نیاز به دو اقــدام میراث فرهنگی شامل ابالغ
نقشه و حق سهم مشارکت در اجرای پروژه دارد
و از سوی شهرداری برای اجرای طرح مشکلی
وجود ندارد .احمدی تصریح کرد :در پروژه های
میراث فرهنگی ،شهرداری سبزوار تعهدات خود
را انجام می دهد و حتی از مالکان پیشتر پای کار
اجرای طرح است.

