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«نسیم» در ایام محرماین «گل  سنگ»هاى عزیز
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اهالی گيالن معتقدند شيون فومنی را بايد با صدايش خواند! يعنی خودشان نوارکاست های شعر فومنی را 
دارند و با آن می خوانند! فومنی اما در گيالن خالصه نشده و عالوه بر شعرهای محلی اش، شعرهای زيادی 
به زبان فارســی دارد که همه می توانند با آن ارتباط برقرار کنند.  فردا روزی است که او را از دست داديم. 
همين را بهانه ای کرديم تا چندتا از کتاب هايش را معرفی کنيم: پيش پای برگ (برگزيده اشعار)، رودخانه 
در بهار (شعرهای سپيد)، کوچه باغ حرف (قالب رباعی)، يک آسمان پرواز (برگزيده اشعار)، از تو برای تو 

(غزل، رباعی، دو بيتی و مثنوی.)

که مرغ نامه رسان 
کبوتران شمالم

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

مى دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگى راننـده یکى از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از 20 
درصـد تصادفـات جـاده اى و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدى اسـت.
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نام گیاه آپارتمانى اى که این هفته مى خواهیم معرفى کنیم «گل سنگ» 
اســت؛ گیاه خوش رنگ و عزیزى کــه انواع مختلفى دارد. «گل ســنگ» 
گیاهى کوچک و ســرزنده با برگ هایى روشن و لکه دار است که در ترکیب 
با دیگر گیاهان برگ سبز دلپذیرتر مى شود. ترکیب آنها با خزه هم ترکیب 
چشمگیرى خواهد شــد. محبوب ترین و معمول ترین گیاه گل سنگ در 
مغازه ها، معموال نوع صورتى آن است، البته رنگ هاى بیشترى از این گیاه 
مثل سفید و قرمز هم به بازار عرضه شده است. گونه هاى جدید برگ هایى با 
رنگ هاى پررنگ تر و با تضاد بیشتر دارند و همین مسأله آنها را جذاب تر کرده 
است.  این گیاه رشد طولى زیادى ندارد. با کمى مراقبت هم مى شود آن را در 
آپارتمان پرورش داد. اگر بعد از چند وقت نگهدارى از گیاه تمام شاخ و برگ 
بدون هیچ دلیلى شروع به خشک شدن از سرشاخه ها کرد، بدانید که عمر 

گیاه تمام شده است. این گیاه عمر کوتاهى دارد. بعد از گل دهى گیاه به دوره 
استراحت مى رود یا مى میرد. در کل بهتر است هر بهار گیاه قدیمى خود را 

دور بیندازید و گیاهى جدید تهیه کنید.
مکان روشن بهترین جا براى نگهدارى گل سنگ اســت. اگر گیاه را در 
مکانى با نور کم قرار دهید، برگ ها به رنگ سبز یکدست درمى آیند و جلوه 
گیاه گرفته مى شود. اگر گیاه تان کمرنگ شده یا به اندازه کافى رنگ ندارد، 
مقدارى نور مستقیم به گیاه  بدهید. بعد از مدتى رنگ ها دوباره برمى گردد.

 در کل بخش زینتى گیاه گل سنگ برگ هاى رنگى آن است و گل آن جلوه 
خاصى ندارد و کوچک است. براى آبیارى «گل سنگ» هم در طول تابستان 
که فصل رشد گیاه است، خاك گلدان را همواره مرطوب نگه دارید. در فصل 

زمستان آبیارى را کاهش دهید. 

با پايان پخش «خندوانه» از شبکه تلويزيونی نسيم، شايد خيلی ها فکر 
کرده باشند که ديگر اين شبکه در ماه محرم برنامه ای نخواهد داشت، چون 
«نسيم» به عنوان يک شبکه شاد و تفريحی شناخته می شود. اما بايد به شما 
بگوييم که اين شــبکه همچنان با برنامه های متنوع -البته با حال وهوايی 
ديگر- به کار خود ادامه می دهد. «هوش برتر»، «هزار داستان» و «کتاب باز» 
نمونه  برنامه هايی اند که در ايام محرم از شبکه نسيم پخش خواهد شد. در 

ادامه نگاه کوتاهی به هرکدام انداخته ايم؛ ببينيد:  
فصل جديد برنامه «کتاب باز» ســروش صحت از دهه  ســوم ماه محرم 
پخش خود را شروع می کند. حتما يادتان هست که اجرای فصل نخست اين 
برنامه را اميرحسين صديق برعهده داشت. فصل گذشته اما سروش صحت 
اين برنامه را اجرا کرد و حاال هم به اين کار ادامه می دهد. «هزار داســتان» 

به کارگردانی مريم نوابی نژاد و تهيه کنندگی جواد فرحانی در جدول پخش 
ماه محرم شبکه نسيم قرار گرفته و قسمت های مختلف آن از ساعت ۲۱ با 
موضوعات مناسبتی محرم پخش می شود. اين برنامه در ۳۰ قسمت تهيه 

شده و تا دهه  سوم محرم به روی آنتن می رود.
مسابقه «هوش برتر» هم که مجددا پخش خود را آغاز کرده، در اين ايام 
ادامه پيدا می کند. سری نخست اين مسابقه نوروز ۹۵ از اين شبکه پخش 
شد و سری دوم در مهر و آبان ۹۵ برگزار شد و سری سوم آن مهر ماه ۹۶ روی 
آنتن رفت. اين مســابقه بر پايه هوش، قدرت ذهن، حافظه، سرعت عمل و 
هوش عملی افراد است. تهيه کننده، طراح و کارگردان «هوش برتر»، پيمان 
پورمقيمی است که هر شب ساعت ۲۳ با اجرای افشين ذی نوری از شبکه 

نسيم پخش می شود. کارگردان تلويزيونی برنامه هم داريوش کفايتی است.

پیشنهاد مکان هایى براى عزادارى در مناطق مختلف تهران

هیأت یاب
محرم از راه رسیده و با برپایى مجالس عزادارى ساالر شهیدان (ع) خیلى ها دنبال آن هستند که ببینند 
امسال کدام مداح ها و سخنرانان در محلشان حاضر مى شوند. نقشه اى که برایتان آماده کرده ایم، تا حد 
زیادى مى تواند به شما کمک کند. شــما مى توانید زمان، مکان، سخنران و مداح محل خود را پیدا کنید. 

عزادارى تان قبول. 

مسجد حضرت مهدى (عج)
سخنران

حجت االسالم  قرنى 
مداح

 حاج مصطفى خورسندى 
نشانى

 ستارخان، سه راه تهران ویال، 
مسجد حضرت مهدى (عج)

زمان
 بعد از نماز مغرب و عشاء

 ریحانه الحسین (س)
سخنران

حجت االسالم مصطفى کرمى 
مداح

سیدمجید بنى فاطمه 
نشانى

اشرفى اصفهانى، باغ فیض، 
خیابان 22 بهمن، مجتمع 

فرهنگى مذهبى ریحانه 
الحسین(س)

زمان
بعد از نماز مغرب و عشاء

رایه  العباس(ع)
سخنران

حجت االسالم مسعود عالى
مداح

 محمود کریمى
نشا  نى

 چیذر، آستان امامزاده على اکبر (ع)
زمان

 از ساعت 16:30

مسجد صاحب الزمان (عج)
سخنران

حجت االسالم  آقامیرى
مداح

موسى رضایى
نشا  نى

تهرانپــارس، بیــن فلکه ســوم و 
چهارم، خیابان 212 غربى، مسجد 

صاحب الزمان (عج)
زمان

 از ساعت 16:30

هیأت الزهرا  (س)
سخنران

حجت االسالم صراف
مداح

  سعید خرازى
نشا  نى

خیابان هفده شــهریور، نرســیده 
به میــدان خراســان، حســینیه

 امام خمینى (ره)
زمان

 از ساعت 11 صبح
هیأت  موج الحسین(ع)

سخنران
حجت االسالم مصطفى کرمى

مداح
حسین سازور

نشا  نى
خیابان هفده شهریور، نبش بلوار قیام، حسینیه موج الحسین(ع)

زمان
از ساعت 16:30

مسجد  ارك
سخنران

حجت االسالم مصطفى کرمى
مداح

حاج منصور ارضى
نشا  نى

میدان پانزده خرداد، مسجد ارگ
زمان

بعد از نماز مغرب و عشاء

 هیأت رزمندگان اسالم
سخنران

حجت االسالم   علیرضا پناهیان
مداح

صادق آهنگران، امیر عباسى
نشا  نى

خیابان فاطمى، نرســیده به تقاطع 
کارگر، فاطمیه بزرگ تهران

زمان
بعد از نماز مغرب و عشاء

هیأت الزهرا (س)
 دانشگاه صنعتى شریف

سخنران
حجت االسالم صدیقى 

حجت االسالم    قاسمیان
مداح

محمد رستمى
نشا  نى

خیابان آزادى، مسجد دانشگاه 
صنعتى شریف 

زمان
هرشب از ساعت 20

که مرغ نامه رسان 
کبوتران شمالم


