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دوشنبه  8دی 1399

استان ما

 13جمادی االول  28 1442دسامبر 2020
سال سی و چهارم
شماره  9428ویژهنامه 3807

خراسان شمالی

مدیر کل استاندارد خراسان شمالی:

بیش از ۳هزار قلم کاالی کمکیفیت
از سطح بازار جمعآوری شد

بجنورد :مدیر کل استاندارد خراسان شمالی از جمعآوری
3هزار و  ۱۸۵قلم کاال از  ۲۴۴فراورده کمکیفیت از سطح
بازار خبر داد.
فهیمه مهماننواز در نشست خبری اظهار کرد :از ابتدای
سال جاری 6هزار بازرسی از بازار استان انجام شد که
در ایــن راســتا 3هزار و  ۱۸۵قلــم کاال از  ۲۴۴فراورده که
کیفیت آنها کم و مناســب برای عرضه و توزیع نبود،
جمعآوری شد.
وی افزود :در  ۹ماه ابتدای سال جاری  ۳۰پروانه کاربرد
استاندارد صادر شده در صورتی که برنامه این اداره کل
 ۲۱پروانه بوده است.
مدیر کل استاندارد خراسان شمالی همچنین در ادامه
از پلمب  ۹مورد از تجهیزات بازی پارکهای استان خبر
داد و گفــت :در بازرســیهایی کــه در مدت یاد شــده از
واحدهــای تولیــدی اســتان صــورت گرفته هفــت واحد
متخلف تولید مصالح ساختمانی پلمب شد.
وی در ادامه از راهاندازی بازارچه برای عرضه محصوالت
کشــاورزی در اســتان بــا همــکاری جهــاد کشــاورزی و
اداره کل استاندارد خبر داد و گفت :به منظور تشویق
کشــاورزان بــرای تولید محصوالت عــاری از آالیش این
بازارچه راهاندازی میشود.
مهماننــواز افــزود :در ایــن بازارچــه هشــت محصــول
کشــاورزی اســتان از جمله پســته ،پیاز ،ســیبزمینی،
انگــور ،گیــاس ،گالبی و ســیب از نظر آلودگی بررســی
میشود.

خراسان جنوبی

پهنای باند تأمین شده در خراسان
جنوبی  ۱۲۰گیگابیت در ثانیه است

بیرجند :مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات خراسان
جنوبــی بــا اشــاره به اقدامهــای صورت گرفتــه در حوزه
زیرســاخت اســتان گفت :در حال حاضر میزان پهنای
باند تأمین شــده در خراســان جنوبی  ۱۲۰گیگابیت در
ثانیه است.
مصطفــی بهــی صبــح روز گذشــته در جلســه بررســی
وضعیت ارتباطی شهرستان زیرکوه که در فرمانداری این
شهرستان برگزار شد ،اظهار کرد :از این میزان در زمان
اوج مصرف در روزهای شیوع ویروس کرونا ۳۵گیگابیت
در ثانیه مورد مصرف قرار گرفته است.
وی ضریــب نفــوذ اینترنــت پهنبانــد ثابــت و ســیار را
 87.79درصــد اعــام و اظهــار کــرد :ایــن رونــد در
ابتــدای دولــت یازدهــم  3.7و ابتــدای دولــت دوازدهم
48.54درصد بوده است.
مدیــرکل ارتباطات و فناوری اطالعات خراســان جنوبی
گفت71 :مدرســه شهرســتان زیرکوه شامل 23مدرسه
شهری و  ۵۰مدرسه روستایی از محل اعتبارات وزارت
ارتباطات به شبکه ملی اطالعات متصل شدهاند.
وی افــزود :در حــال حاضــر از محــل اعتبارات توســعه
روســتایی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،بــرای
اتصــال  78روســتای ایــن شهرســتان بــه شــبکه ملــی
اطالعات هفت ســایت جدید در دســت اقدام است و
با بهرهبرداری از این هفت سایت7 ،هزار و  839نفر با
جمعیت زیر پوشش  27هزار و  245خانوار از خدمات
اینترنت پرسرعت بهرهمند میشوند.
بهی با بیان اینکه  ۲۰۱خانوار با بهرهبرداری از ســایت
چــاه شــهید صدوقــی زیرکوه به شــبکه ملــی اطالعات
متصل میشدهاند ،گفت :نصب دکل 6سایت دیگر در
روستاهای چاهزرد ،پردان ،سینیدر ،بمرود ،بهمنآباد و
کالته مزار در دست اجراست.
وی به توســعه اینترنت و ارتقای ســایت همراه اول در
 15روستای شهرستان زیرکوه اشاره کرد و گفت :تاکنون
دو سایت در روستاهای جانمحمد و شیرخند اجرا شده
و  13سایت دیگر با تأمین تجهیزات در سال جاری به
نسل چهار همراه ارتقا مییابند.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات خراسان جنوبی
بیان کرد :با بهرهبرداری از این سایتها 2هزار و 21نفر
با جمعیتی افزون بر 7هزار و  282خانوار از خدمات آن
بهرهمند میشوند.
وی اظهــار کــرد :در راســتای پوشــش همــراه در ایــن
شهرستان 9سایت همراه در برنامه توسعهای این اداره
کل قرار دارد که تاکنون سه سایت راهاندازی و 6سایت
دیگر نیز در دست اقدام است.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات خراسان جنوبی
بیــان کــرد :با اجرا و بهرهبرداری از این ســایتها 3هزار
و  101نفر از جمعیت  9روســتای دیگر این شهرســتان
با 915خانوار از پوشش حداکثری تلفن همراه برخوردار
میشوند.

امیرحسین مقصودی میگوید «سافاکتو» طی دو سال از خروج  120میلیون یورو ارز جلوگیری کرد

ش شرکتهای دانشبنیان
حفظ نیروی نخبه؛ مهمترین چال 
حمیده طاهری :حتما ً بارها شــنیدهاید که
ایدههای خالقانه مقدمه شــروع نــوآوری و
کارآفرینی هستند و یکی از ویژگیهای مهم
شرکتهایدانشبنیانارائهایدههایجدید
در کســب و کار است زیرا این شرکتها با
اســتفاده از ظرفیت دانش موجود ،ســهم
مهمی در خلق ایدههای نو و تجاریســازی
آنها دارند .همین امر موجب شد با دکتر
امیرحسین مقصودی ،مدیر عامل شرکت
دانشبنیــان ســامان داروی هشــتم بــه
گفتوگو بنشینیم تا از وضعیت شرکت و
داروی فاکتــور 8انســانی نوترکیب که با نام
تجــاری ســافاکتو بــه بازار عرضه میشــود
مطلــع شــویم .او در گفتوگــوی خــود بــه
مسئله مهمی اشاره میکند« :از سال 98
هنوز مطالباتمان از سازمان غذا و دارو وصول
نشدهوبایدبادریافتتسهیالتگرانقیمت
بانکــی بــه تولیــد ادامه دهیــم .در کنار این
مشکالت باید با واردات هم مبارزه کنیم .ما
و سازمان غذا و دارو در حال کنترل واردات
داروی مشابه داخلی هستیم .اما مشخص
نیســت چطــور و چگونــه واردکننــدگان ارز
دولتی دریافت می کنند ،داروی مشابه وارد
گمرک میکنند ،با حداقل اسناد ترخیص
میکنند و بعد به بهانه نزدیک بودن تاریخ
انقضا شروع به فشار به سازمان غذا و دارو
میکننــد» در ادامــه گفتوگــوی ما بــا او را
میخوانید.
ﺳنحوه شکلگیری شرکت سامان داروی
هشتم و روندی که تاکنون طی کرده برای ما
حتما ًمیتواند جذاب باشد .چه راهی را طی
کردید و اکنون کجا ایستادهاید؟
در ســال  ۱۳۸۹عملیــات ســاخت ســایت
کارخانه تولید محصوالت بیوتکنولوژی در
مشهد کلید خورد ،این مجموعه در پایان
سال  1396آماده بهرهبرداری شد و امکان
تولیــد محصــوالت متنوع بیوتکنولــوژی را
دارد ،همزمــان با شــروع عملیات ســاخت
کارخانه در مشهد ،سایت تحقیقات را در
مرکز رشد دانشگاه تهران راهاندازی کردیم.
ﺳشرکت سامان داروی هشتم تاکنون چه
داروهایــی را بــه بازار عرضه کــرده و توانایی
تولید چه داروهایی را دارد؟
شــرکت ســامان داروی هشــتم یکــی از
تولیدکننــدگان محصــوالت بیوتکنولوژی
یــا بــه عبارتــی زیســت فناوری در کشــور
اســت کــه در زمینــه تولیــد دارو فعالیــت
میکند .تاکنون توانستهایم با بهرهگیری و
ترکیب دانشگاه و صنعت ،داروی فاکتور8
انسانی نوترکیب با نام تجاری سافاکتو را
به بازار عرضه کنیم.
کیفیــت بــاالی محصول تولیــدی پس از
رضایــت خاطر مصرفکننــدگان داخلی،
تقاضــا بــرای خریــد ایــن محصــول از
خــارج از کشــور را به وجود آورده اســت.
خوشــبختانه چنــدی پیــش نخســتین
محمولــه صادراتــی ســافاکتو به خــارج از
کشــور ارســال شــد .جا دارد اعالم کنم با
تالش این شــرکت دانشبنیان ،موفقیت
و دســتاوردهای بسیار زیادی برای کشور
بــه وجــود آمده و در حــال حاضر توانایی
تأمین کل نیاز کشور به داروی باکیفیت و
همتراز با باکیفیتترین محصول جهانی
را در طی دو ماه داریم.

جزو موفقترین شرکتها
ﺳداروهــای دیگــری کــه
هستند .خوشــبختانه ما
دارید هم بازاری میشوند؟
از نظــر علمــی در جایــگاه
به امیــد خدا چنــد داروی
خوبی در جهان هســتیم.
مهم دیگر در دست تولید
اگــر حمایــت مناســب از
است که به زودی و به مرور
شــرکتهای دانشبنیــان
زمان وارد بازار خواهند شد.
صورت پذیرد بدون شــک
هر یک از این داروها که در
بــرش
در پیشرفت کشور ،سطح
حال حاضر به صورت ارزی
و با قیمت بسیار زیاد و به توانستهایم نیروهای
کیفیــت زندگــی جامعــه،
دانشمندان
سختی برای بیماران تأمین متخصصو
اشــتغالزایی ،ارزآوری و...
مختلف
نقاط
میشود در صورت حمایت ایرانی را از
تأثیر بسزایی دارند.
دور
جهان،
و
کشور
حمایــت از شــرکتهای
مناســب ســازمانهای
با
کنیم.
جمع
هم
دانشبنیــان بایــد بــه
بیمهگر و پرداخت به موقع
مطالبات به زودی وارد بازار انگیزه و پشتکار آنها صورت هماهنگ و توسط
توانستهایم داروی با
همــه دســتگاهها صــورت
میشوند.
تولید
کیفیت جهانی
پذیــرد .طــوری نباشــد کــه
ﺳاساســا ً دانشبنیانهــا کنیم .اما نگرانیم شرایط یــک دســتگاه اقدامهــای
طوری پیش رود که
حمایتــی انجــام دهــد امــا
چــرا ایــن قــدر ســخت کار
ها
میکنند و عرصه برایشان احساس یأس بر آن
دســتگاه دیگــر بیتفــاوت
حاکم شود
بوده و برخــورد متفاوتی با
فراهم نیست؟
شــرکتهای دانشبنیــان
رونــد تجاریســازی یــک
محصــول از علــم و دانش تئوریک به یک داشــته باشــد .حمایــت از شــرکتهای
محصولــی کــه در بــازار حرفی بــرای گفتن دانشبنیــان باید بخشــی از رویکرد جاری
داشته باشد شامل دو مرحله سخت است؛ سازمانها و دستگاههای دولتی باشد.
در مرحلــه اول بایــد بــه علــم و دانــش یک شــرکت دانشبنیان ســامان داروی هشتم
محصول برسیم که خود این کار فوقالعاده توانسته طی دو سال پشت سر هم از خروج
تخصصی و نیازمند دانش روز جهانی است  120میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری کند.
و در مرحلــه دوم تولیــد و تجاریســازی بــه رضایــت خاطــر و آســودگی خیــال بیماران
گونهای که توجیهپذیری اقتصادی آن حفظ هموفیلی از اینکه همیشه دارو در دسترس
شــود .ما در کشــور شــرکتهایی داریم که است و تحریمها اثری بر تأمین دارو نداشته
در این زمینه فوقالعادهاند و رقابت با آنها از نتایــج ســرمایهگذاری مناســب در یــک
نیازمند تالش همهجانبه در بهروز نگهداری شــرکت دانشبنیان است .کاهش قیمت
فنــاوری و یافتــن بهتریــن راه بــرای تجــاری محصــول مشــابه خارجــی که در گذشــته
حتــی حاضر بــه فروش این دارو به کشــور
ساختن محصوالت است.
ما نبودند یک دســتاورد مهم دیگر است.
ﺳشرکتهایدانشبنیانهمیشهازوجود عــاوه بر ایــن صرفهجویی بیمهای که برای
مافیای بازار گفتهاند .به نظر شما راه غلبه بر نظام سالمت کشور داشته ،حفظ نیروهای
نخبه و متخصص در کشور و همه و همه
مافیای حاکم بر بازار چیست؟
ایــن ظرفیــت در شــرکتهای دانشبنیــان نتیجه یک سرمایهگذاری درست و حمایت
وجود دارد که بتوانند در عرصههای جهانی به موقع است.
حرفهایــی بــرای گفتــن داشــته باشــند،
ﺳظاهرا ًشما هیچ مشکلی ندارید؟(خنده)
مشروط به اینکه در زمان و شرایط مناسب
بــا وجــود همه محاســنی کــه ذکر شــد ،در
از آنها حمایت شود.
حــال حاضر بــرای بازپرداخت تســهیالت
ﺳاز نظر شما دستگاهها و نهادهای نظارتی ارزی بــه نرخ ارز آزاد ،فشــار مضاعفی روی
چــه حمایتهایــی را بایــد از شــرکتهای شرکت است ،در این خصوص سه مسئله
مهــم قابــل تأمــل اســت؛ نخســت اینکــه
دانشبنیان انجام دهند؟
در حــال حاضــر در جهــان شــرکتهایی قیمتگذاری ما توسط سازمان غذا و دارو و
کــه بر پایه علم و فناوری فعالیت میکنند بر مبنای نرخ ارز یارانهای تعیین میشود که

مکلف به تبعیت هستیم.
مســئله بعــدی ،موضوع وصــول مطالبات
اســت ،از ســال  98هنــوز مطالباتمــان از
ســازمان غذا و دارو وصول نشــده و باید با
دریافــت تســهیالت گرانقیمــت بانکی به
تولید ادامه دهیم .در کنار این مشکالت باید
با واردات هم مبارزه کنیم .ما و سازمان غذا
و دارو در حال کنترل واردات داروی مشابه
داخلیهستیم.امامشخصنیستچطور
و چگونــه واردکننــدگان ارز دولتــی دریافت
میکنند ،داروی مشابه وارد گمرک میکنند،
با حداقل اسناد ترخیص میکنند و بعد به
بهانه نزدیک بودن تاریخ انقضا شــروع به
فشار به سازمان غذا و دارو میکنند.
ﺳچشماندازشمابرایفعالیتهایشرکت
سامان داروی هشتم چیست؟
خوشــبختانه توانســتیم در ســال گذشته
 GMPوزارت بهداشــت را دریافــت کنیــم.
تولیــد داروی فاکتور 8یکی از مشــکلترین
و پیچیدهترین داروهای دنیاست که تولید
آن در کشــور سبب شــده در چانهزنیهای
بینالمللی دستمان پر باشد .اما به دنبال
دریافت گواهینامه  GMPاروپا هستیم که
ما را قادر میسازد تا محصوالتمان را به تمام
نقاط جهان صادر کنیم که در این صورت
نخستین شرکتی خواهیم بود که در داخل
کشــور موفق بــه دریافــت  GMPاروپا برای
خط تولید  APIشدهایم.
ﺳبزرگترین و مهمترین چالشهای پیش
روی شــرکت شــما برای  ۵یا  ۱۰ســال آینده
چیست؟
یکــی از مهمترین چالشهای شــرکتهای
دانشبنیان ،حفظ نیروهای نخبه است .در
حقیقت توانستهایم نیروهای متخصص و
دانشمندانایرانیراازنقاطمختلفکشورو
جهان،دورهمجمعکنیم.باانگیزهوپشتکار
آنها توانستهایم داروی با کیفیت جهانی
تولید کنیم .اما نگرانیم شرایط طوری پیش
رود که احساس یأس بر آنها حاکم شود.
ﺳبرای حوزه تخصصی شما که داروسازی
است چه راهحل و راهکارهایی را پیشنهاد
میکنید؟
جلوگیری از واردات داروی مشابه ،پرداخت
به موقع مطالبات و قیمتگذاری مناسب
از راهکارهایــی اســت کــه میتواند موجب
سودآوری قابل توجه برای کشور باشد.

گزارش

مساجد خراسان رضوی پیشگام طرح «مسجد سنگر سالمت»

طرح مســجد سنگر ســامت که به نام شهید سلیمانی
نامگذاری شده با هدف کاهش خطرات و آمار مبتالیان به
بیماری کووید 19در سراسر کشور از جمله مشهد در حال
اجراست ،طرحی که کمک میکند تا بتوانیم سریعتر افراد
مبتال به کرونا را شناسایی کنیم.
در این طرح نیروهای بسیجی با همکاری مراقبان سالمت
به در خانهها مراجعه کرده و با بیمارانی که تســت آنها
مثبــت شــده ارتبــاط برقــرار میکننــد و هر نیــازی که این
خانوادهها در زمینه مراقبتهای بهداشــتی و معیشــتی
داشته باشند به صورت داوطلبانه حمایتهای الزم را از
این خانوادهها انجام میدهند.به گزارش تسنیم ،یکی از
مســاجد فعال مشهد در طرح شهید سلیمانی مسجد
بالل حبشی در محله خواجهربیع این شهر است .امام
جماعت مســجد بالل حبشــی گفت :از روزهای ابتدایی
بحران کرونا بحث رعایت دستورالعملهای بهداشتی در
دســتور کار خادمان مردم در مســجد بالل حبشــی قرار
گرفــت و تمامــی اقدامهای الزم مطابق دســتورالعملهای
ستادهای ملی و استانی مقابله با کرونا صورت پذیرفت که
از جمله این اقدامها میتوان به تعویض مهرها از خاکی
ی کننده دست برای
به سنگی ،نصب دستگاه ضدعفون 
ی کننده هوا
استفاده نمازگزاران ،تهیه دستگاه ضدعفون 
و ســطوح ،تهیه ماســک برای تحویل به نمازگزاران بدون
ماسک ،تهیه دستگاه تبسنج برای تبسنجی و ممانعت

از ورود افراد مشکوک به داخل مسجد و هدایت آنان به
منزل ،تعطیلی تمامی برنامهها و پذیراییها ،حفظ فاصله
اجتماعی در صفوف نماز ،جمعآوری قرآنها ،مفاتیحها و
کتابهای ادعیه و غیره اشاره کرد.حجتاالسالم محمود
دلیری افزود :از ابتدای بحران کرونا تا آغاز ماه محرم تنها
برنامهای که در مسجد بالل حبشی برگزار میشد اقامه
نماز جماعت در فاصله زمانی کوتاه بود و مدت زمان باز
بــودن در مســجد از زمــان اذان تــا پایــان نمــاز حداکثر به
مدت  30دقیقه است.وی تصریح کرد :مرکز نیکوکاری در
محدوده مسجد فعال است و یکی از مهمترین اقدامهای
این مرکز پس از شیوع بیماری کووید 19رسیدگی ویژه به
آســیبدیدگان از کرونا بوده است.امام جماعت مسجد
بالل حبشی با ذکر این نکته که راه شهیدان سلیمانی و

فخریزاده پس از شهادتشان پایان نیافته و معتقدیم که
شهدای عزیز به گردن همه ما حق دارند ،تأکید کرد :گرچه
این بزرگواران اجر و مزد خود را از خداوند منان گرفتهاند،
اما وظیفه ما ادامه دادن راه آنان است ،شهید سلیمانی
در راه امنیت مردم جان خویش را اهدا کرد و اکنون یکی
از راههای برقراری امنیت در حفظ سالمت آحاد مختلف
جامعه بوده وبسیجیان مسجد بالل حبشی با اجرای طرح
شهید سلیمانی ادامهدهنده خوبی در این مسیر بودهاند.
وی خواستار توجه همگان به رعایت حقالناس شد و گفت:
در یــک حادثــه هواپیمایی کــه به علت نقص فنی بوده و
عمدی در آن نیست  200نفر کشته میشوند ،اما اکنون
شاهدیم که روزانه بیش از این تعداد به علت ابتال به کرونا
فوت میکنند و متأسفانه باید بگوییم که در اینجا عمد
اســت و مقصر آن کســانی هستند که دستورالعملهای
بهداشتی را رعایت نکردند و نسبت به حفظ جان خود و
دیگران بیتفاوت بودند و این همان مصداق عدم رعایت
حقالناس (تضییع حق و حقوق مردم) است.
وی بیان کرد :تجربه ثابت کرده در هر کاری که از شروع آن
مسجد به عنوان خانه خدا باشد همراهی و همکاری مردم
هم به مراتب بیشتر است و اثربخشی بهتری بههمراه دارد
و در کنار آن به اثرپذیری زبان نرم باید اشاره کرد و نباید
هم ه چیز با زبان زور باشد ،زیرا مردم ما فهیم هستند و
خودشان بهخوبی شرایط را درک میکنند.

شماره پیامک  300072305 :
ارتباط پیام رسان سروش۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱ :
فضای مجازی:

یادداشت

کرونا را همچنان جدی بگیریم

مهــدی کاهانــی مقــدم :دیــروز برحســب اتفــاق ،چنــد
دقیقــهای یکــی از برنامههــای ســرگرمی ســیمای ملــی
را دیــدم؛ چنــد نفــری از هنرمنــدان در قالــب دو
گــروه مســابقهای ،در فضــای بســته اســتودیو در هــم
میلولیدنــد؛ بیآنکــه بدیهیتریــن نــکات پیشــگیرانه
بهداشــتی را در ایــن شــرایط ســخت کرونایــی رعایــت
کنند .به گفته اعضای خانوادهام ،در بیشتر برنامههای
ن حال چون
ن گونه اســت .با ای 
ســیما نیز وضعیت ای 
زیــاد تلویزیــون تماشــا نمیکنم ،قصد نقــد برنامههای
سیما را ندارم؛ اما آنچه مسلم است این قبیل برنامهها
بیتفاوتــی نســبت بــه خطــر ابتال و شــیوع کرونــا را در
ســطح جامعه تشدید میکند؛ چه اینکه متأسفانه به
دلیــل ســوءمدیریت متولیان و اجبار بــه رعایت برخی
مصالح معیشتی ،اقتصادی ،اجتماعی و ...نهتنها در
ایران که در اکثر قریب ب ه اتفاق کشورهای درگیر کرونا،
برخــی از محدودیتهــا کمرنــگ شــده و اســتانداردها
متناســب بــا ایــن مصلحتاندیشــی دولتمــردان تنزل
یافته است.
این موضوع البته در کشور ما به دلیل ضعف عملکرد
مسئوالن در فرهنگسازی و اطالعرسانی ،موجب شده
است مردم رفتهرفته نسبت به رعایت مسائل بهداشتی
بیتفاوتتر از گذشته شوند.
این در حالی است که بنا بر اذعان متولیان سالمت و
کادر درمان و نیز آمارهای ارائهشده ،بهوضوح میتوان
اوضــاع وخیم کرونایی را درک کرد؛ در همین خراســان
رضــوی روزانــه صدها بیمــار مبتال به کرونا شناســایی،
بســتری و یا فوت میشــوند و هر چند این استان چند
روزی است که از وضعیت قرمز خارج شده اما همچنان
در مــرز خطــر باقی مانده اســت و از ایــن نظر اوضاعی
متزلزل و بیثبات دارد.
با وجود این متأســفانه در جامعه شــاهد هســتیم که
بسیاری از مردم و کسبه پروتکلهای بهداشتی را رعایت
نمیکننــد؛ بــازار و پاســاژها مملو از افراد بدون ماســک
اســت کــه درصد غالــب آنها نیز قصد خریــد ندارند؛
در رستورانها ن ه تنها متصدیان که خود مشتریان نیز
رفتارشان ب ه گونهای است که گویی کرونا را به فراموشی
سپردهاند.
بخشــی از ترافیــک ســنگین خیابانهــا و بزرگراههــای
مشهد در دقایق منتهی به ساعات محدودیت ترافیکی،
ناشــی از تــردد افــراد و خانوادههایی اســت که بیاعتنا
به هشدارهای بهداشتی به گشتوگذار ،دیدوبازدید و
دورهمیهای خانوادگیشان مشغولاند.
با این اوصاف دور از انتظار نیست که در روزهای آینده
با موج دیگری از شیوع کرونا در مشهد و خراسان درگیر
ی که کادر درمان بارها اعالم کردهاند به
شــویم؛ در حال 
خاطــر اســتمرار پذیــرش انبوه بیماران کرونایی خســته
هســتند و ایــن خســتگی ب ه احتمــالزیــاد در کیفیت
خدماتدهــی آنــان بهویژه در صورت بــروز موج جدید
کرونا تأثیرگذار خواهد بود.
در عیــنحــال همه مــا همچنان که در قبال ســامت
خود و اطرافیانمان مســئول هســتیم ،باید نســبت به
حفاظت از سالمت جامعه نیز مراقبت به خرج دهیم.
بــ ه ویــژه آنکه رفتارهــای پرخطر هر یــک از ما موجب
تداوم چرخه انتقال ویروس شده و تبعات این رفتارها
عالوه بر ما و اطرافیانمان ،دامان کل جامعه را خواهد
گرفت .در حقیقت تمام کسانی که در گسترش زنجیره
انتقال کرونا ســهمی داشــتهاند ،در تبعات اقتصادی،
معیشتی و اجتماعی آن نیز مقصرند و باید پاسخگو
باشند.
آنچــه مســلم اســت اینکــه هنــوز از دامنــه فعالیــت و
خطرآفرینــی ویــروس کرونا چیزی کم نشــده و بلکه به
گفته برخی از کارشناســان ،این ویروس در بســیاری از
موارد با جهشهایی که داشته مهاجمتر و خطرناکتر
نیز شــده اســت .ایــن شــرایط ایجاب میکند کــه فارغ
از نــوع مدیریــت دولتی و فــارغ از رنگ و وضعیتهای
اعالمــی بــرای شــهر و دیارمان ،خطر کرونــا را همچنان
جدی بگیریم و مراقب سالمت خود ،خانواده و جامعه
اطرافمان باشیم.

خبر

 ۵۲تن اقالم اساسی در مشهد
توزیع شد

ایــرج ناصــریمقــدم ،رئیس ســازمان تعاون روســتایی
خراسان رضوی گفت :بزرگترین بازار عرضه مستقیم
محصوالت کشاورزی در مشهد با عنوان «روستا بازار»
که از  ۲۲آبان ماه امسال راهاندازی شده مورد استقبال
مردم قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا ،وی ادامه داد :در این مدت  ۵۲تن اقالم
اساســی طرح تنظیم بازار شــامل  ۳۸تن برنج ۶.۵ ،تن
روغن و  ۷.۵تن مرغ توسط مردم از این بازار خریداری
شده است.
رئیس ســازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت:
عالوه بر این چندین تن سایر محصوالت شامل میوه و
دیگر محصوالت و فراوردههای کشاورزی و لبنی از این
بازار خریداری شده است.
وی افزود :این بازار با زیربنای  ۵۰۰مترمربع و  ۱۹غرفه و
سرمایهگذاری 5میلیارد ریال آماد ه و تجهیز شده است.

