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امروز و فردا با حضور مردم برگزار میشود

گوناگون

بزرگداشت رحلت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در سراسر کشور
گروه ایران زمین

کاهش آلودگی هوای تهران
از فردا پنجشنبه

ســازمان هواشناســی اعالم کــرد :با توجــه به وزش
بــاد از فــردا پنجشــنبه ،کیفیــت هــوای پایتخــت در
روزهای پایانی هفته بهبود می یابد .همچنین از امروز
چهارشنبه تا جمعه دمای هوای استان های شمال شرق کشور از  5تا  8درجه
کاهش می یابد .از طرفی ،امروز بارندگی پراکنده در نوار شمالی و استان های
غربی دور از انتظار نیست.

ëëتعطیلیمهدکودکها،پیشدبستانهاومدارسابتداییالبرز
درهمیــن حــال ،تــداوم آلودگی هــوا در برخــی از اســتانها از جمله تهــران و البرز
موجب تعطیلی مدارس در برخی از مقاطع تحصیلی در روز گذشته برای دومین
روز متوالــی شــد .اداره کل مدیریــت بحــران اســتانداری البــرز نیز مهــد کودکها،
پیش دبســتانها و مــدارس ابتدایــی شهرســتانهای کرج ،ســاوجبالغ ،فردیس و
نظرآبــاد در این اســتان را در شــیفت صبح و عصر دیروز دوشــنبه بــه دلیل تداوم
آلودگی هوا تعطیل اعالم کرد .این تعطیلی شــامل مدارس شهرســتان طالقان و
اشــتهارد و بخش آســارا در شهرستان کرج نشــد .همچنین دیروز محدودیتهای
مصوب مربوط به تردد کامیونها و تردد زوج و فرد به دلیل آلودگی هوا در کرج به
اجرا درآمد .گفتنی است ،این برای سومین بار دریک ماه اخیر بود که مدارس این
استان به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد.

عکس :عرفان کوچاری

مراســم بزرگداشــت رحلــت آیــتاهلل
هاشــمی رفســنجانی ،رئیــس مجمــع
تشخیص مصلحت نظام و یار و همراه
همیشــگی امــام راحــل و رهبــر معظم
انقالب اســامی ،امروز و فردا در بیشتر
نقــاط کشــور بــا حضــور پرشــور مــردم
برگــزار میشــود تا از خدمات برجســته
ایــن عالــم مجاهــد نســتوه و مبــارز
راســتین نهضــت امــام خمینــی(ره)،
قدردانــی شــود .بــه همیــن مناســبت،
قشــرهای مختلف مردم ،دانشگاهیان،
فرهنگیان ،کارکنان نهادها و سازمانها
با شــرکت در این مراسم وفاداری خود
را بــه نظام مقدس جمهوری اســامی
ایــران و ایــن مبــارز انقالبی بــه نمایش
میگذارند.
ëëخراسان رضوی
آیــتاهلل «ســید احمــد علــم
الهــدی» نماینــده ولــی فقیــه در
خراسان رضوی« ،علیرضا رشیدیان»
اســتاندار خراســان رضــوی« ،ســید
ابراهیــم رئیســی» تولیــت آســتان
قــدس رضــوی و شــورایعالی حــوزه
علمیه خراســان رضوی نیز با انتشــار
اطالعیــه مشــترکی اعــام کردنــد که
مراسم بزرگداشــت آیتاهلل هاشمی
رفســنجانی فردا پنجشنبه از ساعت 9
و  30دقیقه صبــح تا  11قبل ازظهردر
محــل رواق امــام خمینــی(ره) حــرم
امام رضا(ع) در مشهد برگزار خواهد
شــد .همچنیــن همزمــان بــا ارتحــال
آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی ،مراسم
بزرگداشــتی بــه یــاد و نــام آن بزرگوار
در محل حسینیه شهدای بنیاد شهید
و امــور ایثارگــران خراســان رضوی در
مشــهد برگــزار شــد .ایــن مراســم ،بــا
سخنرانی واعظین برجسته استانی به
مــدت  2روز دیگر نیز در این حســینیه

ادامه خواهد داشت.
ëëخراسان شمالی
همچنیــن ســتاد ارتحــال آیــتاهلل
هاشمی رفسنجانی در خراسان شمالی
بــا صــدور اطالعیــهای برنامههــای
بزرگداشــت ارتحــال یــار دیریــن امــام
خمینــی(ره) و رهبــر معظــم انقالب را
در شهرســتانهای ایــن اســتان اعــام
کــرد .بر این اســاس ،این مراســم امروز
چهارشــنبه بــه ترتیــب در مســاجد
انقــاب ،اعظــم ،امــام خمینــی(ره) و
جامع شهرستانهای بجنورد ،اسفراین،
شــیروان و راز و جرگالن و فردا پنجشنبه
نیــز به ترتیــب در مســاجد پنــج تن آل
عبــا ،جامــع و صاحــب الزمان(عــج)
شهرســتانهای مانه و سملقان ،فاروج،
جاجرم و گرمه برگزار میشود.
ëëکهگیلویه و بویر احمد
«فتــاح محمــدی» معاون سیاســی
و امنیتــی اســتاندار کهگیلویــه و بویــر
احمــد نیــز در ایــن خصــوص گفت که
آییــن بزرگداشــت ارتحــال آیــتاهلل
هاشــمی رفســنجانی امــروز از ســاعت
 10صبــح تــا  12ظهــر در مصــای امام
خمینی(ره) شــهر یاســوج مرکز اســتان
برگزار میشود.
ëëبوشهر
ازطرفی ،آیین بزرگداشــت آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی امروز از ساعت 10و
 30دقیقه در جوار شــهدای ســرافراز در
حســینیه بهشــت صادق شــهر بوشــهر
برگزار میشود.
ëëهرمزگان
در هرمــزگان نیــز امــروز از ســاعت
 15و  30دقیقــه بعــد ازظهــر مراســم
بزرگداشــت ارتحــال آیتاهلل هاشــمی
رفســنجانی ،در مســجد قــدس شــهر
بندرعباس مرکز استان برگزار میشود.
همچنیــن «مصطفی غالمپور» معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرمانداری

قشــم هــم گفــت :آییــن بزرگداشــتی
بــه مناســبت ارتحــال حضــرت
آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی امــروز
چهارشــنبه ســاعت  10صبــح در محل
مســجد النبی(ص) ایــن جزیــره برگزار
خواهد شد.
ëëکرمانشاه
همچنیــن بــه دعــوت آیــتاهلل
«مصطفــی علمــا» امــام جمعــه و
«اســداهلل رازانــی» اســتاندار کرمانشــاه
نیز امروز مراســم بزرگداشــت آیتاهلل
رفســنجانی از ســاعت  10صبــح در
مسجد جامع این شهر برگزار میشود.
ëëایالم
مراســم بزرگداشــت آیــتاهلل
هاشمی رفســنجانی همچنین امروز 10
صبح تا  12ظهر در مســجد جامع شهر
ایالم برگزار خواهد شد.
ëëآذربایجان شرقی
«رحیــم شــهرتی فــر» فرمانــدار
تبریز نیز گفت :مراســم شــام غریبان و
بزرگداشــت خدمات آیتاهلل هاشــمی
رفســنجانی شــامگاه سهشــنبه بعــد از
نمــاز مغرب و عشــاء در مســجد طوبی
ایــن شــهر برگــزار شــد .همچنیــن فردا
پنجشــنبه نیز از ســاعت  10صبــح تا 12
ظهــر مجلــس ترحیــم و بزرگداشــت
آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی در مسجد
جامع تبریز برگزار میشود.
ëëآذربایجان غربی
ســتاد بزرگداشــت ارتحــال آیتاهلل
هاشــمی رفســنجانی در آذربایجــان
غربــی هــم طــی اطالعیــهای زمــان
برگــزاری مجلــس بزرگداشــت ایشــان
را ســاعت  10امــروز چهارشــنبه اعــام
کــرد و افــزود :ایــن مراســم بــه صورت
همزمان در مصــای امام خمینی(ره)
ارومیــه و محــل برگــزاری نمــاز جمعه
در شهرســتانهای مختلــف اســتان
برگزار میشــود .بر اساس این اطالعیه
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برش

ëëمردم شهر بهرمان زادگاه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی از توابع شهرستان رفسنجان در استان کرمان،
با عزاداری در منزل پدری آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی ،خود را در غم از دست دادن این عالم مجاهد و
یار دیرین امام و رهبری شریک دانستند .به گزارش ایرنا ،این آیین که با حضور مسئوالن این شهر برگزار
شــد با عزاداری ،مرثیه خوانی و نوحه ســرایی توســط حاج محمد نقوی مداح اهل بیت(ع) همراه بود.
بهرماندرمنطقهنوقودر 70کیلومتری مرکزشهررفسنجانقراردارد.

مجلــس شــب هفت آیتاهلل هاشــمی
رفسنجانی نیز در دانشگاه آزاد اسالمی
ارومیــه برگــزار و زمــان دقیــق آن در
روزهای آتی اطالعرسانی میشود.
ëëلرستان
آیتاهلل «ســید احمــد میرعمادی»
نماینده ولی فقیه در استان و«هوشنگ
بازونــد» اســتاندار لرســتان هــم در
پیــام مشــترکی از مــردم خواســتند کــه
ســاعت  10صبح امــروز چهارشــنبه در
مراســم بزرگداشــت آیتاهلل هاشــمی

رفســنجانی در حــوزه علمیــه کمالیــه
خرم آباد حضوری فعال داشته باشند.
ëëگلستان
دفتــر آیــتاهلل «ســید کاظــم
نورمفیــدی» امــام جمعه گــرگان مرکز
گلســتان نیــز ضمن ابــراز تأســف و تاثر
فــراوان بــه مناســبت ارتحــال آیتاهلل
هاشــمی رفســنجانی(ره) اعــام کــرد
که مجلس بزرگداشــتی فردا پنجشــنبه
از ســاعت  9و  30دقیقــه صبــح تــا 11
و  30دقیقــه قبــل از ظهــر در مصــای

شهرســتان گــرگان برگــزار خواهد شــد.
در ایــن اطالعیه از عموم مردم اســتان
بــرای شــرکت در ایــن مجلــس دعوت
شده است.
ëëسمنان
همچنیــن بــر اســاس برنامهریزی
انجــام شــده ،قــرار اســت ،آییــن
بزرگداشــت ارتحال آیتاهلل هاشمی
رفســنجانی روز یکشــنبه ( 26دی)
در امامــزاده یحیی(ع) شــهر ســمنان
برگزار شود.

فداکاری معلم «فنوجی» برای دانشآموز خود

یــک معلــم دلســوز شهرســتان
فنــوج سیســتان و بلوچســتان،
دانشآمــوز خــود را کــه از ناحیــه پا
دچار معلولیت است هر روز صبح
بغــل گرفتــه و بــه مدرســه میبرد.
فــداکاری این معلم باعث شــده تا
ایــن دانشآموز هم انگیزه رفتن به
مدرســه را داشته باشــد .به گزارش
ایرنا،ایــن دانشآمــوز کــه «علــی
اصغر بارانی» نام دارد ،در پایه دوم
ابتدایی تحصیل میکند و به خاطر معلولیت نمیتواند به تنهایی به مدرسه برود.
مسافت خانه این دانشآموز تا مدرسه حدود یک کیلومتر است.

توسعه برقرسانی در مسجدسلیمان

مسجدســلیمان ,هوشــنگ فرجــی 5/روســتای بــاالی  20خانوارشهرســتان
مسجدســلیمان در خوزســتان که ســالها از داشــتن برق محــروم بــود ،ازچند روز
گذشــته برق دارشد«.ســیدمصطفی احمدپور» مدیر توزیع برق مسجدســلیمان
توگــو با «ایران» از برقدار شــدن شــهرک ولــی عصر(عج) این
در ایــن بــاره در گف 
شهرستان خبر داد و گفت :ساکنان 195خانواری که قبالً در مناطق آلوده به نشت
نفت و گاز زندگی میکردند ،پس ازانتقال به این شهرک ،به منازل آنان برقرسانی
شــد.وی با اشاره به فرســوده بودن  50درصد از شبکه برق هوایی مسجدسلیمان،
افزود :عملیات تعویض  21کیلومتر از سیمهای هوایی فرسوده و صدها پایه بتنی
و چوبــی شــروع شــده و تاکنون  5کیلومتر از این شــبکه بــا کابلهای خــود نگه دار
ایمنسازی شده است.

