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مراسم تحلیف ششمین دوره شوراهای اسالمی سه شهر شمیرانات برگزار شد
آئین تحلیف و انتخاب هیات رئیسه
منتخبین ششمین دوره شورای اسالمی
شهرهای لواسان ،اوشان فشم میگون و
شمشک دربندسر در فرمانداری شمیرانات
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری
شهرستان شمیرانات ،سید مهدی ساداتی
ضمن تبریک به اعضای شورای اسالمی شهر
های لواسان ،اوشان فشم میگون و شمشک
دربندسر به اعتماد مردم که با حضور شورای
معاونین فرمانداری برگزار شد ،با بیان اینکه
هر فردی که در فعالیت های اجتماعی
قرار گرفت باید رضای الهی را مدنظر قرار
بدهد،عنوان کرد :نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران به عنوان نظامی مردم ساالر
شوراهای اسالمی را ترسیم کرده است
وتبلور آن در انتخابات دیده می شود.
فرماندار شمیرانات با اشاره به رویکرد و
تبیین وظایف شورا هاتوسط قانون،تاکید
کرد :اگر وظایف قانونی شوراهای اسالمی
شهر ها با دقت نظر انجام پذیرد مطالبات
مردم در حوزه شهری پاسخ داده خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد ۹ :اصل قانون
اساسی مختص به جایگاه و وظایف شوراهای
اسالمی است و شوراها بعنوان نمایندگان

مردم در نظارت بر مدیریت شهری وظیفه
سنگینی را برعهده دارند و باید در تصمیمات
قانون را سرلوحه خود قرار دهند.
ساداتی با تاکید بر نقش شوراهای
اسالمی شهرها در در مدیریت شهری ابراز
کرد :اعضای شورا نماینده مردم در عرصه
های اجتماعی ،سیاسی و ورزشی هستند و
راهبری مدیریت شهری وظیفه آنها است.
رئیس کمیته انطباق شهرستان شمیرانات
در ادامه بیان کرد :مصوبات شوراهای
اسالمی در صورت تائید در کمیته انطباق
فرمانداری قابلیت اجرا دارد .
سید مهدی ساداتی افزود :شورای با تدبیر
و مستقل می تواند شهرداری توانمند را برای
مدیریت شهری انتخاب کند و پاسخ مناسبی
به مطالبات و اعتماد مردمی دهد.

بر اساس این گزارش محسن خندان
رئیس ،مهدی کرمی نیا نائب رئیس ،وحید
حاجی مومجی و قاسم کردی بعنوان منشی
و حمزه صفا عضو شورای اسالمی شهر لواسان
انتخاب شدند .در ادامه و در مراسم تحلیف
اعضای شورای شهر اوشان فشم میگون نیز
رحمت اله سلیمانی میگونی رئیس ،فرزاد آقا
محسنی فشمی نائب رئیس  ،قاسم صفر
و محسن ایوب میگونی بعنوان منشی و
رضا کربالیی محمد میگونی نیز برای مدت
یکسال انتخاب شدند .همچنین حسین ساوه
شمشکی  ،نورمحمد رجب بلوکات ،محمد
تقی جیرودیو اسفندیار شمشکی به ترتیب
رئیس ،نائب رئیس و منشی های شورای
اسالمی شمشک دربند سر و جواد شمشکی
نیز عضو شورا باقی ماند.

برگزاری مراسم عزاداری

حضرت سید الشهدا(ع) با رعایت

کامل دستورالعمل های بهداشتی

فرماندار شمیرانات در نشست با مادحین و وعاظ شهرستان گفت:
تنظیم شعائراسالمی با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی برگزار
خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شمیرانات ،سید
مهدی ساداتی در این نشست افزود :زنده نگاه داشتن فرهنگ عاشورایی
یک تکلیف برای هر مسلمان است و همه ما وظیفه داریم با رعایت
دستورالعمل های بهداشتی در این راه تالش کنیم.
فرماندار شمیرانات با تقدیر از عملکرد آستان مقدس امامزاده صالح(ع)
در برگزاری آئین های مذهبی تصریح کرد :برگزاری مراسم های مذهبی
در صحن و فضای باز اقدامی مناسب در اجرای دستورالعمل های
بهداشتی است .
نماینده عالی دولت در شهرستان گفت :شیعه امام حسین (ع) باید از
معرفت و آگاهی کامل برخوردار باشد و امروز چشم تمام دنیا به جمهوری
اسالمی معطوف است از این رو باید این آیین ها در شان نظام و راه امام
حسین (ع) برگزار کنیم.
ساداتی ابراز داشت :هرگونه پذیرایی از عزاداران در هیات مذهبی
ممنوع است و مسووالن هیئات با رعایت موازین بهداشتی و در بسته
بندی های مناسب در پایان مراسم اقدام به توزیع نمایند.

شمیرانات در ارسال نذورات و هدایای مردمی به
عتبات عالیات پیشقراول است

فرماندار شمیرانات افزود :مردم شمیرانات پیشقراول ارسال
هدایا و نذورات به بازسازی عتبات عالیات هستند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شمیرانات،
سید مهدی ساداتی عتبات عالیات را ملجا و پناهگاهی مطمئن
دانست و ابراز کرد :عالقه شیعیان به عتبات عالیات دینی و
اعتقادی است و همه کمک ها در بازسازی و توسعه صحن ها
از عالقه بسیار به ائمه معصوم است.وی اظهار داشت :مردم خیر
شمیرانات ارادتمندان ائمه اطهار هستند و در تمامی طرحهای
ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور پیش قراول بوده و در

ساداتی :نقویت ابعاد فرهنگی

بازسازی شبستان صحن حضرت زهرا(س) در مجاورت آرامگاه

نقطه مقابل تهاجم فرهنگی است
فرماندار شمیرانات گفت :ناهنجاری های جامعه با تقویت ابعاد فرهنگی
نزولی می شود و می تواند اقناع کننده ذهن مردم باشد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شمیرانات ،سید مهدی
ساداتی در جلسه مشترک شورای فرهنگ عمومی و ستاد احیا امر به
معروف و نهی از منکر شهرستان تقویت ابعاد و زیر ساخت های فرهنگی
را نقطه تقابل با آسیب های اجتماعی برشمرد و اظهار داشت :کاهش
ناهنجاری های اجتماعی با تقویت ابعاد فرهنگی میسر می شود که الزمه
آن اقناع افکار مردم است و باید در این مسیر از برخورد های سلبی دوری
کرد.

مطهر امام علی(ع) درنجف نقش کلیدی داشتهاند.ساداتی تصریح
کرد :معتمدین محلی در افزایش کمک های نقدی و اشاعه این
فرهنگ نقشی کلیدی دارند  .متمرکز کردن واریزی ها در حساب
وی تصریح کرد :اطالع رسانی پیامدها ی آسیب های اجتماعی از سوی
متولیان می تواند در روند سیر نزولی ناهنجاری ها برای خانواده ها تاثیر
گذار باشد .
ساداتی در ادامه با اشاره به ضرورت اصالح قوانین افزود :بعضی از
قوانین نسبت به نیازهای جدید جامعه می بایست بروزرسانی شوند تا
تسهیل کننده ترویج فرهنگ باشند.

داشت :مصوبات شورای فرهنگ عمومی
فرماندار شمیدانات گفت :نماز جمعه سنگر
پس از کار کارشناسی به منظور تبیین
مستحکم وحدت ملی و تقویت ارمانهای مردم
فریضه نماز جمعه ،تریبون
فرهنگ ملی مذهبی و انتقال آن به نسل
به انقالب است.
رسمی حاکمیت اسالمی و
نوجوان و جوان تصویب می شوند و تمام
به گزارش روابط عمومی فرمانداری
است
ملی
وحدت
عظیم
سنگر
دستگاه های ذی ربط مکلف به اجرای
شهرستان شمیرانات،سید مهدی ساداتی با
دقیق این مصوبات هستند.
فرارسیدن  ۵مرداد سالروز اقامه اولین نماز
وی تصریح کرد :فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر باید بعنوان
جمعه و نشست مشترک شورای فرهنگ عمومی و ستادههای
نماز جمعه شهرستان شمیرانات ضمن تاکید بر جایگاه شورای یک وظیفه انسانی و اجتماعی در فرد فرد اعضای جامعه تسری یابد.
فرهنگ عمومی شهرستان بر لزوم اجرای دقیق مصوبات آن اظهار

مشخص پاسخگوی مطالبات بعضی از خیرین خواهد بود.

