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برنامه های نوروزی صدا و سیمای
خراسان رضوی
صداوســیمای خراســان رضــوی ویــژه برنامــه هــای
نوروزی خود را اعالم کرد .به گــزارش روابط عمومی
این ســازمان ،سیمای خراســان رضوی با پخش زنده
ویژه برنامه تحویل سال به استقبال بهار  99می رود.
بهارفیروزهاینیزباآیتمهاییهمچونمسابقه،سرودو
گپعیدانهقدمدربهارمیگذارد.برنامههایدرمسیر
زندگی ،آبنبات چوبی ،گزارش  ،5صبح خراســانی و
معرکهازدیگربرنامههایویژهنوروزاست.
•فیلمهایسینماییشبکهاستانی

همچنیــن ســیمای خراســان رضــوی از اول تــا 15
فروردین هــر روز ســاعت۱۴:۱۵و بازپخــش روز بعد
ساعت۱:۳۰بامدادیکفیلمسینماییبرایبینندگان
خودتدارکدیدهکهاسامیآنهابهترتیبروزپخشاز
اینقراراست:ملکسلیماننبی،سناندریاس،لونه
زنبور،ترافیک،حملهبهبلوک،زاپاس،شمشیراژدها،
آخرین جنگجوی قهرمان روسیه ،رســوایی ،۲ربوده
شدگان ،۳هشــتاد دقیقه ،بادیگارد ،شکار هیوالها،
اســباب بازی های زمان ،قطار چونای «.روز شــیرین،
نوروز شیرین» نیز ویژه برنامه صدای خراسان رضوی
اســت که در بخش صبحگاهی ایام پایانی سال  98و
روزهایآغازینسال 99پخشخواهدشد.برنامه«صد
سال به این سال ها» نیز در دو مرحله قبل سال تحویل
و روزهای ابتدایی سال 99از صدای خراسان رضوی
پخشخواهدشد.مسابقه«هفتسین»نیزویژهبرنامه
رادیوییاستکهدرایامنوروزهرسالازشبکهاستانی
صدای خراســان رضوی پخش می شود .این برنامه با
هدف تقویت اطالعات عمومی و تشــویق مخاطب به
رقابتهایسالموسازندهپخشمیشود.رادیوزیارت
خراســان رضوی نیز با تولید برنامه احســن الحال در
 14برنامه  15دقیقه ای با شعار حال مرا خوب کن به
استقبالبهار99میرود.فضایمجازیصداوسیمای
خراسانرضوینیزبرنامههایگستردهایبراینوروز
 99در دســت تولید دارد کــه از آن جمله مــی توان به
تولید 10قسمتویدئوکامنتباموضوعنوروز،آدابو
رسوم،ویژگیهایاستان،فرهنگعامهوتوصیههای
مفیدویژهایامنوروزاشارهکرد.
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گزارشی از فعالیت گروه جهادی تولید کننده ماسک در شهرستان تایباد

جهادگراندرسنگر تامین ملزومات بهداشتی
گزارش
کلثومیان

شهرســتان ۱۳۵هزارنفــری تایبــاد
یکــی از شهرســتان هــای محــروم ومــرزی
اســت و در فاصلــه ۲۳۵کیلومتــری تایبــاد
و ۱۵کیلومتــری گمــرک دوغارون و اســام
قلعه افغانســتان قرار دارد .با توجــه به مثبت
اعــام شــدن تســت کرونــای ســه نفردراین
شهرستان ازسوی فرماندار وهمچنین کمبود
ملزومــات بهداشــتی نظیــر ماســک درایــن
شهرستان مرزی،تالش گروه جهادی باکمک
خیران و زیرنظر هالل احمرشهرستان برای
تولید ماســک مورد نیــاز مردم اقدامــی زیبا
ودرخور تقدیراست .
خانم محمدی یکی از شهروندان تایبادی می
گوید:متاسفانه ماســک در داروخانه ها پیدا
نمی شود وتهیه ماسک برایمان مشکل شده
است .شنیده ایم که جمعی از خواهران نیک
اندیش تایبــادی کمر همت بســته اند وبرای
حل مشکل در تایباد ماســک تولید می کنند
که منتظر تولیدات شان هستیم.
رحمانــی دیگر شــهروند تایبادی مــی گوید :
خیلی از اقالم بهداشــتی مورد نیــاز مردم به
وسیله افراد ســودجو قاچاق می شود و دلیل
این گفته من ،کشــفیات کارکنــان اداره کل
گمرک دوغارون است که تاکنون از جاسازی
های تریلرها و بارهای ترانزیت مقدار زیادی
دستکش دیگر اقالم کشف شده است.
غالمرضا صیــادی عضوهیئت مدیــره خیریه
هــال مهربانــی تایبــاد در خصــوص کمبود
ماســک وحرکــت گــروه جهــادی وابســته به
خیریه هالل مهربانــی می گویــد :جمعی از
خواهران و برادران نیکوکار برای کاهش آالم
و نگرانی از کمبود ماســک بهداشتی دور هم
جمع شــده اند و با نظــارت و آمــوزش الزم در

محیط اســتریل شــده اقدام به تولید ماسک
می کنند .وی می گویــد۱۰ :نفر از خواهران
خیــاط و بســیجی و خیــر اندیــش در ســالن
هالل احمر تایباد جمع شــده انــد واز صبح تا
شــب به کار تولید ماسک مشــغول هستند.
وی می افزاید :روزانه دوهزار ماســک توسط
این گروه آماده و شب پس از استریل به رایگان
در مناطق محروم شــهر در منــازل توزیع می
شود.
در گوشــه ای دیگــر از شــهرتایباد جمعــی
از خیــران و بانــوان تایبــاد بــا عنــوان بانوان
خیر وابســته بــه ســازمان تبلیغات اســامی
تایباد مشــغول کار هســتند که ایــن بانوان با
تشــکیل هیئتی از بانوان نیک اندیش پس از
دریافت آموزش های الزم روزانه دو هزار عدد
ماســک تولید می کنند و به رایگان در اختیار
مددجویــان کمیتــه امــداد و بهزیســتی قرار
می گیرد.
حجت االســام علیپور رئیس اداره تبلیغات
اسالمی تایباد افزود :خواهران والیی تایباد
در تمــام مواقعی کــه کشــور و شــهر نیازمند

مشارکت است به عنوان هیئت های مذهبی
برای رفع مشکالت فعال می شوند که تولید
ماسک یکی از اقدامات جهادی این خواهران
است.
وی می گوید :ماسک های تولید شده توسط
خواهــران هیئتــی بــه نیازمنــدان تحویــل
مــی شود.ســیاح فرمانــدار تایباد بــا تقدیر از
همراهی وهمکاری همــه ادارات و نهادهای
عضوســتاد مبــارزه بــا کرونــا در تایبــاد گفت
:بــرای رفــع کمبودهــا از تــوان نیروهــای
نظامی،انتظامی ،بسیج ،خیران ،شهرداری
ها ،بخش خصوصی ،علمــا  ،اصناف  ،امامان
جمعه و رسانه های محلی استفاده کرده ایم.
همچنین برای رفع کمبود ماسک ،خواهران
عضو بسیج و هیئت ها فعال شده اند وخیریه
هالل مهربانی و جمعــی از خواهران هیئتی
وابســته به اداره تبلیغات اســامی همکاری
می کنند .وی افزود:برای ضدعفونی کردن
اماکــن و خیابــان هــا هــم تــاش وهمراهی
جهادی با همت همه مردم ومسئوالن صورت
گرفته است.
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اجرای نمایش خیابانی با هدف هشدار درباره خطرات کرونا

بشنیدهامکه عزم سفرکردهای ،مکن !
در روزهایی که مشهد در وضعیت قرمز قرار دارد و
وزارت بهداشت در خصوص خطر شیوع کرونا در
این شهر هشدارهای جدی داده است ،همچنان
برخی شــهروندان ترددهای غیرضــروری خود
در خیابــان ها را لغــو نکــرده انــد .در واکنش به
این رفتار ،عالوه بر اقدامات قاطعانه مســئوالن
استان برای برخورد با این کار ،هنرمندان حوزه
هنــری نیز تــاش مــی کنند بــا اجــرای نمایش
خیابانــی در برخــی چهــارراه هــای مشــهد ،به
رانندگان خودروها هشدا دهند که توصیه های
مبارزه با کرونا را جدی بگیرند .البته این ســبک
نمایشــی که جزو نمایشهای سومین دوره چله
نمایش ماست ،به شــکلی اجرا میشود که هیچ
گونه تجمعی را ایجاد نکند و حتــی بازیگران آن
فاصله بهداشتی الزم با یکدیگر را رعایت کنند.
مدت زمان نمایش هم فقط بین  15تا  20ثانیه
اســت که در آن پیامهایی با مضمون بهداشــتی
به سرنشینان خودروها منتقل می کنند ؛ «سفر

کردن ممنوع ،تا اطالع ثانوی»« ،مهمونی ممنوع
تا اطالع ثانوی»« ،انداختن دســتکش و ماسک
روی زمیــن ممنوع»« ،شــایعه پراکنــی ممنوع»،
«کرونا را جدی بگیریم»« ،کرونا را شکســت می
دهیم».
طــرح جالــب دیگــر هنرمنــدان حــوزه هنــری،
اســتفاده از اشــعار شــعرای بــزرگ بــا مضامین
مرتبط با این ایام است که برای انتشار در فضای
مجازی طراحی شــده اســت و با طراحی ویژه به
این اشــعار معنادهی متناسب با دســتورالعمل
های پیشــگیری از کرونــا صورت گرفته اســت.
اشــعاری از ایــن جملــه ؛ «من بعــد از ایــن اگر به
دیاری ســفر کنــم« ،»...مرو ای دوســت مــرو از
دســت من ای یار»« ،دلبرم عزم ســفر کرد خدایا
یاران « ،»...نمی دهند اجازت مرا به سیر سفر»،
«آن ســفر کرده که صد قافله دل همره اوســت»،
«بشنیده ام که عزم ســفر کرده ای ،مکن !»« ،ای
رفیقان سفر دست بدارید از ما.»...
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