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سیدمهدی ساداتی فرماندار شمیرانات

 ۷۰۴هزار دوزواکسن کرونا در  ۴۳مرکز به شهروندان تزریق شده است ۶۵
درصد دانش آموزان واکسینه شدند

فرماندار شمیرانات از تزریق  ۷۰۴هزار
دوز واکسن به شهروندان با پوشش ۱۱۵
درصدی نسبت به جمعیت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری
شهرستان شمیرانات ،سید مهدی ساداتی
در ستاد مدیریت کرونای استان تهران افزود:
بیش از  ۷۰۴هزار دوز واکسن کرونا به

شهروندان تزریق شده و  ۱۱۵درصد پوشش
واکسناسیون در سطح شهرستان نسبت به
جمعیت انجام شده است.
وی بیان کرد :از مجموع واکسن های
تزریق شده به شهروندان بیش از ۴۳۵۷۰۰
دوز نوبت اول و  ۲۶۸۲۰۰دوز نیز نوبت دوم
را دریافت کردند.

رئیس ستاد مدیریت کرونا شمیرنات با
اشاره به واکسناسیون  ۶۵درصدی دانش
اموزا شهرستان تصریح کرد :از ۲۶۲۱۰
دانش اموز حائز شرایط دریافت واکسن
 ۱۶۳۸۱نفر واکسن کرونا را دریافت کردند
تا شرایط برای برگزاری کالس های حضوری
فراهم شود.

اولویت اصلی دولت بهبود
معیشت مردم است

فرماندار شمیرانات در جلسه مشترک تنظیم بازار و
ارد و نان افزود :یکسان سازی قیمت ها در فروشگاههای
عرضه محصوالت در صدر اقدامات قرار می گیرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان
شمیرانات؛ سید مهدی ساداتی با تاکید بر توزیع مناسب
کاالهای اساسی در سطح شهرستان اظهار داشت :بهبود
معیشت مردم با تبیین چند مولفه محقق می شود که
توزیع مناسب کاالها و مدیریت قیمت ها بصورت یکسان
دو مولفه مهم در تجرای این سیاست است.
فرماندار شمیرانات تصریح کرد :روستا ها در نظام توزیع
از سهم کمتری برخوردارند که با توزیع عدالت محور نیز
این مشکل رفع می شود .اولویت کارگروه تنظیم بازار و
شورای ارد و نان باید توزیع عدالت محور باشد تا امکانات
در همه شهرستان به اندازه کفایت موجود باشد و بر قیمت
ها هم نظارت جدی صورت گیرد تا افراد سودجو اجازه
هیچگونه فرصت طلبی را نداشته باشند.
ساداتی بیکاری و گرانی را دو پاشنه آشیل برشمرد
و ابراز کرد :با سیاستهای دولت مردمی  ،چرخه تولید
به گردش خواهد افتاد و میزان بیکاری کاهشی خواهد
شد .گرانی را با گشت های مشترک تعزیرات به صورت
محسوس و نامحسوس باید کنترل کرد و در صورت
مشاهده با خاطیان برخورد جدی و قانونی شود.

غربالگری بانوان شاغل در ادارات شمیرانات
پس قلعه ،آخرین روستای شمیرانات
از نعمت گاز بهره مند شد
فرماندار شمیرانات از احداث شبکه گاز روستای پس قلعه
بعنوان آخرین روستای شمیرانات خبر داد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شمیرانات ،سید
مهدی ساداتی در بازدید میدانی از روستای پس قلعه افزود:
احداث شبکه گاز در روستا نعمتی ارزشمند برای مردم است و
نعجیل مردم در تهیه انشعاب موجب داشتن خانه های گرم در
فصل سرما خواهد بود.
فرماندار شمیرانات ابراز کرد :احداث شبکه گاز با مشکالت و
سختی های فراوانی همراه بود که می توان به مشکالتی من جمله
صعب العبور بودن راهها و بعلت کوهستانی بودن منطقه حفاری
در دل کوه را برشمرد که انرژی بسیاری را از اداره گاز گرفت.
ساداتی همچنین بیان داشت :بعضی از مسیر ها در روستای
پس قلعه نیز با قید فوریت برق نیاوران از نعمت روشنایی بهره
مند خواهند شد.

در هفته ملی سالمت زنان
 ۵پروژه عمرانی در شمشک دربند سر افتتاح شد
فرماندار شمیرانات از افتتاح  ۵پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر
 ۱۸۰میلیارد ریال در شمشک دربند سر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شمیرانات ،سید
مهدی ساداتی در آئین افتتاح پروژه های عمرانی شهرشمشک
دربند سرافزود:ماحصل فضای تعاملی حاکم بر شهر شمشک
دربند سر در بین شوراهای اسالمی و شهرداری طراحی و اجرای
پروژه های مختلف و متنوع است که امروز شاهد هستیم و برنده
این فضا شهروندان هستند.
فرماندار شمیرانات تصریح کرد :هرچه الفت فی ما بین
نمایندگان مردم در شوراهای اسالمی شهر و مدیریت شهری
بیشتر باشد توسعه و پیشرفت آن شهر هم بیشتر خواهد بود و زیر
ساخت شهر کاملتر می باشد.وی همچنین به ارائه برنامه از سوی
مجموعه شهرداری در اجرای طرح ها اشاره و تاکید کرد :با ارائه
برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت شاهد مشارکت
مردم دراجرای طرح های عمرانی ،فرهنگی و ورزشی باشیم.

فرماندار شمیرانات گفت :همزمان با هفته ملی سالمت زنان ،
غربالکری سالمت بانوان شاغل در ادارات انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شمیرانات ،سید
مهدی ساداتی ارتقای سالمت بانوان را از اقدامات هفته ملی
سالمت زنان برشمرد وافزود :بانوان در نظام مقدس جمهوری
اسالمی از جایگاه واالیی برخوردارند و سالمت بانوان از عوامل
مهم جامعه سالم و پویا است.
فرماندار بیان داشت :این طرح سالمت در هفته ملی سالمت
زنان ( )۳۰-۲۴مهر ماه با همکاری شبکه بهداشت و درمان و با
هدف ارتقای سالمت زنان که نیمی از جمعیت کشور را شامل می
شود و همچنین از ارکان اصلی خانواده به شمار می روند صورت
می گیرد.

