
Monday - 2020 August  10  |  5727 شــماره   - یکــم  و  بیســت  ســال   | صفحــه   4  |  1441 الحجــه  ذی   20  |  1399 مــرداد   20 دوشــنبه 

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
www.daneshpayam.ir

www.jamejamdaily.ir شرق استان تهران

امام جمعه پیشوا تاکید کرد؛
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شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 

توزیع عادالنه امکانات از نقاط قوت 
مدیریت شهری

مدیر برق منطقه ای  ورامین: 
 افتتاح 2 پروژه برق 

۴۰۰ میلیاردی در ورامین

امام جمعه موقت ورامین:
عذر فاصله گرفتن از غدیر 

پذیرفتنی نیست

 رئیس شورای اسالمی شهر پیشوا گفت: توزیع عادالنه امکانات در 
، از نقاط قوت مدیریت شهری می باشد. سطح شهر

به گزارش جام جم احمد قمی رئیس شورای اسالمی شهر با بیان این که هدف 
آرامش  عمده مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری ایجاد رفاه، آسایش و 
برای شهروندان است، خاطرنشان ساخت: تمامی اقدامات و پروژه های اجرا 
، بین شهرداری و  شده ، محصول تعامل و همدلی ارزشمندی است که امروز

شورای اسالمی شهر وجود دارد.
وی بر تسریع در اتمام پروژه ها تاکید کرد و ادامه داد: توزیع عادالنه امکانات 
، از نقاط قوت مدیریت شهری می باشد که خوشبختانه رضایت  در سطح شهر
پروژه ها  اجرای  روند  در  تسریع  با  شهرداری  و  داشته  پی  در  را  شهروندان 

می تواند این رضایتمندی را دو چندان کند.

رئیس شورای اسالمی شهر پیشوابیان کرد؛
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گاهی هیات های مذهبی پیشوا  ضرورت آ
جهت رعایت پروتکل های بهداشتی 

ح کرد؛ فرماندار پیشوا مطر
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ویژه ها

اهمیت اجرای صحیح وظایف و همدلی یکپارچه شورا
پیشوا 

روی خط توسعه

غالمرضــا حبیبــی، شــهردار پیشــوا بــا اشــاره بــه ارتقــای توســعه خدمات 
شــهری و شــهروندی، گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت توجــه بــه 
ــای  ــر، در حوزه ه ــاماندهی معاب ــدف س ــا ه ــهر و ب ــی ش ــائل عمران مس
مختلــف شــهرداری فعالیت هــای گســترده ای در حــال اجــرا می باشــد و 
مجموعــه مدیریــت شــهری در کنــار اعضــای شــورای اســالمی شــهر بــا 
تمــام ظرفیــت و تــوان خــود می کوشــند تــا در حــد بضاعــت مشــکالت 
ــه  ــهروندان ارائ ــه ش ــته ای ب ــات شایس ــا خدم ــانده ت ــل رس ــه حداق را ب

نماینــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر پیشــوا 
حبیبــی ضمــن مهــم ارزیابــی کــردن طرح هــای زیرســاختی بیــان کــرد: 
ــی  ــن مبان ــهروندان از مهم تری ــکالت ش ــی مش ــع اصول ــیدگی و رف رس
ــه  ــژه از ســوی مجموع ــه طــور وی ــم ب ــن مه خدمات رســانی اســت و ای
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــود و ب ــرا می ش ــری و اج ــهری پیگی ــت ش مدیری
ــت شــهری و شــورای اســالمی  ــه مدیری ــد مجموع ــورد تاکی موضــوع م

ــرار دارد. ــت در دســتور کار شــهرداری ق ــا جدی شــهر و ب
شــهردار پیشــوا در ادامــه اضافــه کــرد: بــه منظــور رفــاه حــال شــهروندان 

ــا اجــرای  و همچنیــن تســهیل در امــر تــردد وســایل نقلیــه همزمــان ب
پروژه هــای مختلــف ترافیکــی در صــدد ارتقــای شــاخص های ترافیکــی 

در ســطح شــهر هســتیم.
ــی در  ــای عمران ــرای پروژه ه ــه اج ــی ب ــم نگاه ــه نی ــی در ادام حبیب
عرصه هــای مختلــف شــهری کــرد و گفــت: طراحــی و اجــرای پروژه هــای 
عمــران و خدمــات شــهری در راســتای ارتقــای ســطح خدمــت رســانی 
بــه شــهروندان عزیــز بــوده و پیش بینــی پروژه هــای عمرانــی بــر اســاس 

نیازهــای زندگــی شــهروندی و مطالبــات مردمــی شــکل می گیــرد.
حبیبــی در ادامــه بــه یکــی از برنامه هــای مهــم در دســت اقــدام 
شــهرداری اشــاره کــرد و گفــت: یکــی از برنامه هــای در اولویــت 
ــا  ــر اصلــی پیشواســت کــه ایــن امــر ب شــهرداری بحــث روشــنایی معاب
ــده و در  ــی ش ــا اجرای ــیون پایه ه ــات فونداس ــام روال اداری، عملی اتم
آینــده نزدیــک پایه هــای چــراغ بــرق نصــب و در ایــن طــرح بلوار هــای 
ــرداد و  ــریعتی، 15 خ ــاری، ش ــلیمانی، شــهید بختی ــردار س ــالت، س رس
ــل روشــن خواهــد  ــه طــور کام ــوار شــهید اردســتانی ب ــدرو بل ــد کن بان

شــد.
شــهردار پیشــوا ادامه داد: همکاری و بسترســازی شــورای اســالمی شــهر 
بــه عنــوان نماینــدگان مــردم و تصمیم گیرنــدگان بســیار حائــز اهمیــت 
ــچ کــس پوشــیده نیســت و جــا دارد از زحمــات همــه  ــر هی اســت و ب
ــد پشــتیبانی و  ــا رون ــا هماهنگی هــای الزم و متناســب ب ــزان کــه ب عزی
انتقــال تجــارب و ایده پــردازی مــا را یــاری دادنــد تقدیــر و تشــکر نمایــم.

ــکالت  ــع مش ــار رف ــهری در کن ــعه ش ــای توس ــه ارتق ــان ب وی در پای
شــهروندان اشــاره کــرد و گفــت: از زمــان تصــدی بنــده بــه عنــوان خــادم 
مــردم تــا کنــون بیــش از 50 پــروژه کوچــک و بــزرگ در نقــاط مختلــف 
شــهری صــورت گرفتــه اســت کــه امیــدوارم توانســته باشــیم رضایــت 

نســبی شــهروندان را بــه دســت آوریــم.

شهردار پیشوا:
اجرای پروژه های عمرانی

بر اساس نیازهــای
زندگی شهری و 
مطالبات مردمی
 شکل می گیرد
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هــــــــرچه فراگرفتم و هــــــرچه ورق زدم
چیـــــــزی نبود غیر حجابی پس از حجاب

هـــــان ای عزیز، فصل جوانی بهوش باش
امام خمینی)ره)در پیـــــــری، از تو هیچ نیاید به غیر خواب

افتتاح 2 پروژه برق ۴۰۰ میلیاردی 
در ورامین

منطقه ای  برق  مدیر  مزدرانی  حاجی  مسلم 
داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  ورامین 
پروژه  افتتاحیه  مراسم  که  بود  این  بر  قرار 
پروتکل های  دلیل  به  اما  گیرد،  صورت  برق 
عدم  و  کرونایی  محدودیت های  و  بهداشتی 
وزیر  سفر  مراسم ها  در  نفر   ۱۰ از  بیش  حضور 
به  افتتاحیه  برنامه  و  لغو  شهرستان  به  نیرو 

صورت ویدئو کنفرانس برگزار می شود.
از   : افزود  مزدرانی  حاجی  جام جم  گزارش  به 
چند پروژه در استان تهران دو پروژه مربوط به 

شهرستان ورامین است.
دو  این  گفت:  ورامین  منطقه ای  برق  مدیر 
کیلوولت  ۶۳ خطوط  احداث  شامل   پروژه 

۴ مداره جدید شهرستان به طول ۵/۸ کیلومتر 
و  ریال  میلیارد   ۳۶۵ بر  بالغ  سرمایه گذاری  و 
مگاولت   ٣٠ ابرترانس  نصب  و  تقویت  پروژه 
با اعتباری بالغ  آمپر پست فوق توزیع فاطمیه 

بر ٣٧ میلیارد ریال است.
دو  این  افتتاح  برای  کرد:  بیان  مزدرانی  حاجی 
نظر  در  بودجه  ریال  میلیارد  بر۴۰۲  بالغ  پروژه 
افزایش  بر  عالوه  آن  افتتاح  با  که  شده  گرفته 
شهرستان  سطح  در  برق  ظرفیت  درصدی   ۱۵

بهبود چشمگیری داریم.
زمان  آخرین  از  همچنین  گفت:  پایان  در  وی 
نصب ترانس فوق توزیع و خطوط ۶۳ کیلوولت 
و  شده  سپری  زمان  سال   ١٣ شهرستان 
برق  صنعت  در  تحول  موجب  پروژه ها  این 

شهرستان ورامین خواهد بود.

گاهی هیات های مذهبی  ضرورت آ
پیشوا جهت رعایت پروتکل های 

بهداشتی 

حسـین عباسـی، فرمانـدار پیشـوا در نشسـت 
دانسـتن  مهـم  ضمـن  کرونـا  بـا  مقابلـه  سـتاد 
ویـروس  بـا  مقابلـه  جهـت  ویـژه  تمهیـدات 
بـه  توجـه  بـا  داشـت:  اظهـار  کرونـا  منحـوس 
آیین هـای  برگـزاری  و  ایـام محـرم  نزدیـک شـدن 
تقویـت  بـا  شـهیدان،  سـاالر  و  سـید  سـوگواری 
و  مجـازی  فضـای  در  عاشـورایی  فرهنـگ 
مسـئوالن  بـه  الزم  اطالع رسـانی  همچنیـن 
تکایـا، حسـینیه ها و هیات هـای مذهبـی تـالش 
خسـارت  کوچک تریـن  بـدون  مـردم  تـا  شـود 
ایـن از  را  معنـوی  بهـره  بیشـترین   جانـی، 

 ایام ببرند. 
کـرد:  اظهـار  جام جـم  بـا  گفتگـو  در  عباسـی 
شـبکه  فرمانـداری،  از  متشـکل  کمیتـه ای 
پلیـس  صمـت،  اداره  درمـان،  و  بهداشـت 
نحـوه  بررسـی  بـه  نسـبت  شـهرداری  و  اماکـن 
ادارات  در  بهداشـتی  پروتکل هـای  اجـرای 
رصـد  بـا  تـا  نماینـد  اقـدام  عمومـی  اماکـن  و 
وضعیـت  ایـن  از  بتـوان  شهرسـتان  لحظـه ای 
سـفید وضعیـت  سـمت  بـه  و  گرفتـه   فاصلـه 

 حرکت کرد.
هسـتند  موظـف  ادارات  گفـت:  پایـان  در  وی 
را رعایـت کننـد  تمامـی  پروتکل هـای بهداشـتی 
محسـوب  اداری  تخلـف  صـورت  ایـن  غیـر  در 
بـه  رسـیدگی  هیـات  بـه  اداره  رئیـس  و  شـده 

می گـردد. معرفـی  اداری  تخلفـات 

خبرخبر

پیشوا  جمعه  امام  باقری،  اهلل  روح  االسالم  حجت   
ضمن مهم دانستن اجرای صحیح وظایف و همدلی 
یکپارچه شورا اظهار داشت: با توجه به این که اعضای 
شورای اسالمی شهر به طور مستقیم از سوی مردم 
در  اجتماعی  و  فرهنگی  عمرانی،  کارهای  انجام  جهت 
عهده  بر  را  سنگینی  وظیفه  می شوند  انتخاب  شهر 
از  راستا ضمن مردمی بودن  باید در همین  که  دارند 

ظرفیت های جوانان استفاده کنند.
به گزارش جام جم  امام جمعه پیشوا در ادامه افزود: در 
خردهای جمعی همانند شورای اسالمی شهر پیشوا که 
 هفت نفر عضو دارد، اختالف نظر مسئله ای طبیعی و
سنگرداران  ما  همه  اما  می باشد.  پیش بینی  قابل   
خدمت باید بدانیم اختالفات بر محور بهترین راه به 
منافع مردم باشد و نباید در تصمیم هایی که به نفع 
شهر است تاثیر منفی بگذارد. حجت االسالم باقری 
اسالمی  شورای  دوره  این  فعالیت های  به  اشاره  با 
پیشوای  شهر  اسالمی  شورای  افزود:  پیشوا  شهر 

مقدس یکی از پاکدست ترین شوراها در سطح کشور 
می باشد و این نشان دهنده این است که مردم فهیم 
و والیی پیشوا انتخاب درست را پیشه کرده اند، اما 
توقع  عمرانی  و  فرهنگی  فعالیت های  برخی  در  مردم 
بیشتری از این شورا داشته و دارند که با توجه به پدید 
آمدن ویروس کرونا مشکالتی را در تمامی امور کشور 
و توسعه  آن ها چرخه خدمات  از  که یکی  آورده  پدید 
شهری می باشد.  امام جمعه پیشوا با اشاره به مهم 
شهری  مدیریت  فعالیت های  و  وظایف  دانستن 
غالمرضا  پیشوا،  شهر  اسالمی  شورای  کرد:  اذعان 
اعضای  تمام  رای  با  را  تالشگر  و  جوان  چهره  حبیبی 
شورا به این سمت منصوب کردند و همین موضوع 
شهری  فعالیت های  به  نسبت  را  شهردار  وظیفه 
سنگین تر کرده است که همچنان با عنایت پروردگار 
می دهد.   ادامه  را  خدمت  مسیر  همگانی  تالش  و 
اقدامات  اخیر شاهد  افزود: در چندماه  ادامه  وی در 
مختلف  خدماتی  و  عمرانی  زمینه های  در  گوناگونی 

بوده ایم که همین موضوع نشان می دهد هر زمان به 
نیروهای جوان و با انگیزه اعتماد شده است نتیجه 
برای  فضا  همچنین  و  است  بوده  مردم  نفع  به  آن 
پروژه های بزرگ تر و اقدامات اساسی تر مهیا می باشد 
شهر  اولویت های  و  نیازها  به  توجه  با  باید  شهردار  و 
بیشتر  را  انجام  حال  در  پروژه های  پیشرفت  سرعت 
کند.  حجت االسالم باقری در ادامه اظهار داشت: در 
برخی موارد نقدهایی از سوی بعضی افراد در خصوص 
عملکرد مجموعه مدیریت شهری می شنویم که دور 
از انصاف می باشد و همچنین در بسیاری از مسائل 
مدیریتی نیازی به رسانه ای کردن آنها نیست، زیرا این 
کار نه تنها تاثیری بر روند بهبود آن ندارد بلکه ممکن 
است انرژی و انگیزه کار این مجموعه را بکاهد. این 
انتظار می رود که تمامی مسئوالن  شهرستانی باید در 
جهت آبادانی و توسعه شهر در کنار شورا و مدیریت 
پایان  در  باقری  االسالم  حجت  بگیرند.  قرار  شهری 
ویروس  با  مبارزه  تمهیدات  درست  اجرای  نحوه  بر 

یکی  موضوع  این  گفت:  و  کرد  تاکید  کرونا  منحوس 
از بزرگ ترین خدمات این روزها برای مدیران خصوصا 
بهداشت  و  سالمت  زیرا  می باشد  شهری  مدیران 
جامعه همیشه در اولویت بوده است و در این زمینه 
بسیاری  اقدامات  شهری  مدیریت  و  شهر  شورای 
انتظار داریم  و  اند  انجام داده  زمینه  این  در  ارزنده ای 
دو مجموعه مهم شورا ی شهر و شهرداری گامی بلند 
و توسعه محور بیش از پیش مراحل به طور مستمر 

داشته باشند.

امام جمعه پیشوا تاکید کرد؛
اهمیت اجرای صحیح وظایف و همدلی یکپارچه شورا

رئیس شورای اسالمی شهر پیشوا گفت: توزیع عادالنه امکانات در 
، از نقاط قوت مدیریت شهری می باشد. سطح شهر

بیان  با  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  قمی  احمد  جم  جام  گزارش  به 
ایجاد  از شورا و شهرداری  اعم  این که هدف عمده مدیریت شهری 
آرامش برای شهروندان است، خاطرنشان ساخت:  رفاه، آسایش و 
همدلی  و  تعامل  محصول   ، شده  اجرا  پروژه های  و  اقدامات  تمامی 
شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  بین   ، امروز که  است  ارزشمندی 

وجود دارد.

وی بر تسریع در اتمام پروژه ها تاکید کرد و ادامه داد: توزیع عادالنه 
که  از نقاط قوت مدیریت شهری می باشد   ، امکانات در سطح شهر
خوشبختانه رضایت شهروندان را در پی داشته و شهرداری با تسریع 

در روند اجرای پروژه ها می تواند این رضایتمندی را دو چندان کند.
گفت:  شهر  سطح  در  متعدد  فعالیت های  انجام  به  توجه  با  قمی 
توفیقی  امر  این  و  دانسته  خود  گاه  تکیه  را  شهرداری  شهروندان 
برای خدمتگزاران آنها در مجموعه شورای اسالمی شهر و شهرداری 

است.
سهم  به  توجه  این که  بیان  با  پیشوا  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
شهری  پروژه های  در  آنها  نیاز  میزان  کردن  لحاظ  و  شهروندان 
مولفه ای مهم برای تدوین و طراحی پروژه های عمرانی است و بدون 
شک این رویکرد روند توسعه و عمران شهری را نیز افزایش می دهد، 
بیان داشت: پروژه های عمرانی همسو با نیاز شهر به عنوان یکی از 
شهری  توسعه  ح های  طر موفق  اجرای  برای  را  زمینه  الزم،  ابزارهای 

به  کیفیت پروژه ها و رسیدن  فراهم می کند. وی توجه به سرعت و 
استانداردهای مطلوب شهری و اهمیت دادن به مهم ترین وظیفه 
شهرداری را که همان خدمت رسانی است مهم ارزیابی کرد و یادآور 
شد: با توجه به موقعیت شهر مذهبی پیشوا رسالت و وظیفه ذاتی 
در  که  می شود  تر  حساس  عمرانی  فعالیت های  انجام  در  شهرداری 
این راستا تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم رضایت 

شهروندان را جلب کنیم.  
اقدامات  از  را  خود  تشکر  و  تقدیر  مراتب  کرد:  اضافه  پایان  در  وی 
انجام  خصوص  در  پیشوا  پرتالش  شهردار  حبیبی  مهندس  ارزنده 
بیش  شهرداری  و  شورا  امیدواریم  و  می نمایم  شهراعالم  امور  تمام 
رضایت  آن  هدف  جامعه  که  را  آبادانی  و  محوری  توسعه  پیش  از 

شهروندان است جلب نماید.
اتحاد شورا و تالش مضاعف مدیریت شهری پدید آورنده توسعه در 

پیشوا می باشد.

آوری  از بهره برداری فاز سوم کمربندی جنوبی، شوتینگ جمع  شهردار قرچک 
زباله و پارک طراوت و ترافیک در هفته دولت خبر داد.

به گزارش جام جم محسن خرمی شریف شهردار قرچک به اقدامات و عملکرد 
مدیریت شهری پرداخت و گفت: شهرداری برنامه ها و پروژه های بسیار خوبی 
وجود  به  شهرداری  برای  بن بست هایی  گاهی  دارد،  اجرا  و  ساخت  دست  در 
می آید که با نظر مساعد شهرستان باید اقدامات الزم انجام شود. وی افزود: فاز 
سوم کمربندی جنوبی تا اواخر شهریور افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید، 
این پروژه باعث شده که  ترافیک در سطح شهر تا حدودی کاهش یابد و حتی 

شهروندان مناطق دیگر نیز از این کمربندی استفاده کنند.  
شهر  مختلف  مکان های  در  نیز  محله  سراهای  کرد:  اظهار  قرچک  شهردار 
افتتاح و به بهره برداری رسیده است که با وجود مهم بودن بحث فرهنگ، امور 
فرهنگی و هنری انجام می شود. آسفالت و لکه گیری، ترمیم جداول شهری و 

ساخت کفپوش از جمله اقدامات شهرداری  است. خرمی شریف از بهره برداری 
تومان در هفته  8٠٠ میلیون  بر  بالغ  اعتباری  با  باقرآباد  پارک طراوت در منطقه 
در  پارک  احداث  و  سبز  فضای  زیرساخت های  تقویت  گفت:  و  داد  خبر  دولت 
مناطق کم برخوردار که پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد از نیازهای ضروری 

شهر قرچک بود  که انجام شده است.
 وی با بیان این که افزایش سرانه فضای سبز شهری برای افزایش شور و نشاط 
شهروندان از برنامه های اصلی شهرداری است، افزود: پارک های محله ای جزو 
ضرورت های توسعه شهری محسوب می شود که در هفته دولت این پارک به 
، محل بازی کودکان و ست های ورزشی  متراژ ١٠ هزار مترمربع شامل فضای سبز

به بهره برداری می رسد. 
شهردار قرچک اظهار کرد: پارک طراوت به متراژ ١٠ هزار مترمربع که ٣5٠٠ مترمربع 
کفپوش است با اعتباری بالغ بر بیش از 8٠٠ میلیون تومان در هفته دولت به 
افتتاح خواهد شد. این مدیر شهری با اشاره به این که پارک ترافیک قرچک در 
متراژ  به  قرچک  ترافیک  پارک  کرد:  اظهار  می رسد ،  بهره برداری  به  دولت  هفته 
بهره برداری  به  تومان  میلیون   6٠٠ از  بیش  بر  بالغ  اعتباری  با  مترمربع  هزار   2١

می رسد . 
خرمی شریف بابیان این که عملیات احداث این پارک با هدف آشنایی کودکان 
و نوجوانان با رفتارهای ترافیکی و مقررات مربوط به عبور و مرور صحیح از معابر 
آغاز شده است، اظهار داشت: این فضا که 2١ هزار مترمربع مساحت دارد؛ در 
مناسبی  دسترسی  و  گرفته  قرار  باقرآباد  منطقه  والیت  کتابخانه  شمالی  ضلع 

برای شهروندان دارد. 
وی افزود: این پارك به صورت رایگان در اختیار شهروندان و مدارس با هدف 
آموزش های ترافیکی برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.  شهردار 
آموزشی و سرگرمی  قرچک افزود: پارک ترافیک دارای تسهیالت ویژه ترافیکی، 
است که باهدف آموزش مقررات ترافیك، شامل چراغ های راهنمایی، تابلوهای 
راهنمایی و رانندگی، نحوه عبور از تقاطع، عبور از پل، پیست دوچرخه سواری، 
کودکان و جاده  بازی  پارکینگ دوچرخه و ماشین برقی، فضای  جاده سالمت، 

برای کودکان طراحی شده است.

رئیس شورای اسالمی شهر پیشوا بیان کرد؛

توزیع عادالنه امکانات از نقاط قوت مدیریت شهری

شهردار قرچک خبر داد؛
بهره برداری از 3 پروژه عمرانی و شهری در هفته دولت

مدرس  و  سنتی  موسیقی  خواننده  میرزائی،  رضا 
مدیریت   لیسانس  تحصیلی  مدرک  دارای  و   آواز 
است. وی او در سال ۱۳۴۷ در شهر تهران متولد 
شد. او از کودکی به موسیقی و تعزیه خوانی عالقه 
مراسم  در  نوجوانی  در  سبب  همین  به  بود  مند 

های تعزیه خوانی و نوحه خوانی شرکت می کرد.
سال  در  را  ایرانی  اصیل  آواز  مقدماتی  دوره  وی   
۱۳۷۱ نزد استاد علی اصغر فروزش فراگرفت، بعد 
و  رفت  احمدوند  هاشم  محمد  استاد  نزد  آن  از 
ایرانی  آوازی موسیقی سنتی  مدت ۷ سال ردیف 
را به شیوه قدما  آموخت.   آشنایی وی با محمد 
استاد  کالس درس  به  را  او  پای  احمدوند  هاشم 
دو  مدت  ایشان  نزد  و  نمود  باز  کرامتی  محسن 
محمدرضا  استاد  شیوه  به  آوازی  ردیف  سال 
ماه   ۸ مدت  همچنین  وی  کرد.  درک  را  شجریان 
صداسازی  دوره  نوربخش  حمیدرضا  استاد  نزد 

یاد  زنده  درس  کالس  به   ۸۱ سال  در   گذراند.  را 
 ۸۴ سال  تا  و  شد  پذیرفته  عمومی  حسین  دکتر 
نزد ایشان مبانی تلفیق شعر و موسیقی و مرکب 
خوانی را در مکتب اصفهان آموزش دید. میرزایی 
اصیل  آواز  مدرس  که  است  سال   4 به   نزدیک 
و  ایرانی  آوای  موسیقی  آموزشگاه  دو  در  ایرانی 
ذکر  شایان  است.  تدریس  مشغول  بسته نگار 
سنتی  موسیقی  گروه   ۱۳۷۴ سال  در  وی  است 
همنوازان را راه اندازی کرد و چندین برنامه توسط 
این گروه در ورامین و قرچک اجرا نمود. او در حال 
حاضر سرپرست گروه موسیقی آوای ایرانی است 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  در   ۹۷ آذر    ۲۸ در  که 
استان تهران روی صحنه رفتند و  به صورت زنده 
موسیقی اجرا کردند.  وی آخرین اجرای موسیقی 
اصیل ایرانی که به صورت سه اجرا بود فروردین 

۹۹ در شبکه جهانی جام جم اجرا کرد. 

  نگاهی به سابقه هنری مدیر روابط عمومی سابق  مدیریت آموزش ورامین و هنرمند آواز و ساز اصیل ایرانی؛

معرفی هنرمندان شاخص دشت زرخیز ورامین

امام جمعه موقت ورامین:

عذر فاصله گرفتن از غدیر پذیرفتنی نیست

عنوان  به  را  حضرتعالی  شایسته  انتصاب  مسرت بخش  خبر 
شهردار پاکدشت تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

سرشار  خدمتی  برای  توفیقات  مزید  منان  ایزد  درگاه  از  برایتان 
الهی در جهت رشد و شکوفایی  از توکل  از شور و نشاط و مملو 

ایران اسالمی مسالت دارم.

جناب آقای
 دکتر محسن تاجیک

محمد خانی، مدیرمسئول پایگاه خبری خبر معتبر  و سرپرست
 روزنامه جام جم در شرق استان تهران

جناب آقای 
یاحی مهندس رضا ر

محمد خانی، مدیر مسئول پایگاه خبری خبر معتبر و 
سرپرست روزنامه جام جم در شرق استان تهران

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان شهردار اوشان، فشم 
بر  شایستگی هاي   و  لیاقت  کارآمدی،  تعهد،  بیانگر  که  را  میگون  و 
و  نظام  به  صادقانه  خدمت  صحنه هاي   در  گرامی  برادر  آن  جسته 
سربلندی  و  موفقیت  نموده،  عرض  تبریک  است  اسالمی  وطن 

شما را از درگاه خداوند منان مسالت دارم.

نیازمند  زمانی  از هر  امروز بیش  این که  به  با اشاره  امام جمعه موقت ورامین 
« هستیم، گفت: عذر کسانی که از پیام واقعه غدیر  تعهد به پیام واقعه »غدیر

فاصله گرفته اند پذیرفتنی نیست.
به  که  مطالبی  در  محمودی  محسن  سید  االسالم  حجت  جم  جام  گزارش  به 
ارائه کرد، با اشاره به واقعه غدیر گفت: پیامبر اکرم پس  عنوان »پیام جمعه« 
از انجام اعمال حج و هنگام بازگشت از مکه، به سرزمین خم می رسد به جایی 
آنچه که به  از هم جدا می شوند و فرمان الهی می رسد که ای پیامبر  زائران  که 
تو نازل شده ابالغ فرما و اگر ابالغ نکنی اصاًل رسالت الهی را انجام نداده ای، آن 
ابالغ این پیام در  که تمام زحمات ۲۳ ساله پیامبر یک سو و  چه پیامی است 
سوی دیگر قرار می گیرد، پیامبر اعالم فرمود همه جمع شدند آن خطبه نورانی را 
ایراد فرمود و با تعابیر رسا و کامل و روشن امام علی را به عنوان جانشین خود 
معرفی کرد، در این خطبه از امام علی به عنوان امیرالمومنین یاد می شود و چند 
مرتبه از امام زمان نام برده می شود و سپس می فرماید همه با علی بیعت کنند 
و تمام حاضران با او بیعت می کنند و پس از ابالغ این پیام است که آن آیه نازل 

می شود که امروز دین شما کامل شد.
پیام  از  که  کسانی  برای  هستیم  علی  شیعه  که  می بالیم  خود  به  ما  افزود:  وی 
بیش  نیز  امروز  و  نیست  پذیرفتنی  بهانه ای  و  عذر  هیچ  گرفتند  فاصله  غدیر 
از هر زمانی نیازمند تعهد به پیام غدیر هستیم و در شرایطی که نظام اسالمی 
مبتنی بر تفکر والیت فقیه در ایران اسالمی شکل گرفته و دنیا را متوجه خود 
تفکر  در  ریشه  فقیه  والیت  حاکمیت  و  والیی  نظام  بدانیم  باید  است  ساخته 
غدیر خم دارد و همین تفکر است که نظام سلطه را متزلزل کرده و مستضعفان 
را به گرد خود جمع آورده، لذا ما وظیفه داریم غدیر را بشناسیم و آن را در زمان 

و شرایط خودمان درک کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران عنوان داشت: حادثه 
دردناک انفجار در کشور لبنان همه را متأثر ساخت در این حادثه مشکوک نیمی 
از بیروت به ویرانه ای تبدیل شد و هزاران نفر جان خود را از دست دادند. ما با 
ملت عزیز لبنان و جبهه مقاومت و خاصه سید مقاومت سید حسن نصراهلل 
آینده آشکار خواهد شد.   زوایای این انفجار در 

ً
اظهار همدردی می کنیم. قطعا

این حادثه به نفع آمریکا و اسرائیل بوده و لبنان را دچار مشکالت جدی کرده 
امتحان  این  بردباری  و  با صبر  انتظار می رود  لبنان  از ملت مقاوم  البته  است، 
الهی را پشت سر بگذارند و از کشورهای اسالمی و غیراسالمی نیز انتظار می رود 

وظیفه انسانی خود را انجام داده و در کمک به لبنان پیشقدم باشند.


