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 میز خدمت شهرداری اسالمشهر 
در مصالی نماز جمعه

جدول زمانبندی اکران فیلم های جشنواره 
فیلم فجر در پردیس سینمایی فجر اسالمشهر

افتتاح ایستگاه شماره یک کالنتری  ۱۹ 
امام خمینی )ره( در شهرک امام حسین )ع( 

همزمــان بــا چهارمیــن روز از  ایــام دهــه مبــارک 
ــهر در  ــهرداری اسالمش ــت ش ــز خدم ــر ، می فج
ســاعات برگــزاری نمــاز سیاســی عبــادی جمعه 

در مصــالی بــزرگ اسالمشــهر  بــر پــا شــد.
شــهرداری  ارتباطــات  مرکــز  گــزارش  بــه 
بــه  پاســخگویی  راســتای  در  اسالمشــهر، 
محســن  دکتــر  شــهروندان  درخواســت های 
بهمــراه  اسالمشــهر  شــهردار  حمیــدی 
کمیســیون حقوقــی و  رضــا عظیمــی رئیــس 
شهرســازی شــورای اســالمی شــهر، تعــدادی 
کنــار ســایر  از معاونیــن مدیــران شــهرداری ،در 
مســئولین شهرســتانی بــا حضــور در مصــالی 
بطــور  خدمــت  میــز  برپایــی  و  جمعــه   نمــاز 
پروتــکل  و  هــا  توصیــه  رعایــت  بــا  مســتقیم 
درخواســت های   پاســخگوی  بهداشــتی 

بودنــد. اسالمشــهری  عزیــز  شــهروندان 

همزمان با اولین روز دهه مبارک فجر ، ایســتگاه شــماره یک کالنتری ۱۹ امام خمینی )ره( توســط  شــهرداری منطقه  
شش افتتاح شد.   به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، همزمان با آغاز چهل و سومین سالگرد پیروزی 
شــکوهمند انقــالب اســالمی ، ایســتگاه شــماره یــک کالنتــری ۱۹  امــام خمینــی )ره( بــا مســاعدت و پیگیــری شــهردار 
اسالمشــهر و اعضــای شــورای اســالمی شــهر و بــا حضــور مســئولین انتظامــی شهرســتان و شــهروندان شــهرک امــام 
حســین افتتــاح گردیــد.   ایــن ایســتگاه در ابتــدای شــهرک امــام حســین )ع( ، جنــب بوســتان اســتاد شــهریار، جهــت 

برقــراری هرچــه بیشــتر امنیــت و آســایش مــردم شــریف شــهرک امــام حســین )ع( راه اندازی شــد.

مرکز ارتباطات و امور بین الملل ســـالمـاسالمشهر
شهرداری اسالمشهر

دیدار نمایندگان امور بانوان ادارات باخانواده های شهدای شهرستان اسالمشهر

برگزاری کارگاه آموزشی »پاسخگویی به سواالت جنسی و 
عاطفی کودک و نوجوان« در دارالقرآن شهرداری اسالمشهر

بازدید نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی 
از پروژه های عمرانی شهرداری اسالمشهر

 مهندس شارلی انویه تکیه نماینده مسیحیان 
کلدانــی در مجلــس شــوراي اســالمی  آشــوری و 
از پــروژه هــای عمرانــی شــهرداری اسالمشــهر 

کــرد. بازدیــد 
شــهرداری  ارتباطــات  مرکــز  گــزارش  بــه 
دهــه  روز  اولیــن  بــا  همزمــان  اسالمشــهر 
تکیــه  انویــه  شــارلی  مهنــدس  فجــر  مبــارک 

در  کلدانــی  و  آشــوری  مســیحیان  نماینــده 
کمیســیون  مجلــس شــوراي اســالمی و عضــو 
محســن  دکتــر  بهمــراه  مجلــس  عمــران 
نایــب  خانعلــی  مرتضــی  و  شــهردار  حمیــدی 
رئیــس شــورای اســالمی شــهر از پــروژه هــای 
احــداث متــرو ،کمربنــدی شــمالی و بوســتان  
شــهرک  در  ســلیمانی  شــهید  هکتــاری   6.5

ــد  ــک در رون ــد و از نزدی ــین)ع( بازدی ــام  حس ام
گرفتنــد.  قــرار  هــا  پــروژه  ایــن  پیشــرفت 

کاری نماینــده مســیحیان  در پایــان ایــن برنامــه 
در  حضــور  بــا  همراهــان  و  کلدانــی  و  آشــوری 
آرامســتان آشــوریان اسالمشــهر به مقام شــامخ 
شــهدای آشــوری مدفون در این آرامســتان ادای 

کردنــد. احتــرام 

در دومیــن روز از دهــه فجــر انقــالب اســالمی، اورینــب مســرور  عضــو شــورای 
شــهر بهمــراه  فاطمــه محمــدی مســئول امــور بانــوان فرمانــداری شهرســتان 
اسالمشــهر  و نماینــده بانــوان بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اسالمشــهر بــا 
حضــور در منــزل خانــواده معظــم  شــهدا یــاد و خاطــره  شــهیدان ســرافراز را 

گرامــی داشــتند.
بانــوان ادارات اسالمشــهر ضمــن دیــدار بــا ۱۰ خانــواده شــهید در جریــان 

گرفتنــد. مســائل و مشــکالت ایــن خانــواده هــا قــرار 

در ایــام مبــارک دهــه فجــر و چهــل و ســومین 
پیــروزی انقــالب اســالمی همزمــان بــا سراســر 
کشــور ضمــن تجلیــل از خانواده هــای شــهدای 
ادیــان توحیــدی،  مــزار شــهدای ادیــان توحیدی 
نماینــدگان  و  از مســئولین  بــا حضــور جمعــی 
اقلیت هــای مذهبــی و خانــواده شــهدای ادیــان 
ک ایــن شــهیدان غبارروبــی و  توحیــدی مــزار پــا

ــد. ــاران ش گلب

 به منظور آشــنایی با شــیوه های پیشــگیری از ســوء اســتفاده جنســی از کودکان، 
کــودک  ــا موضــوع »پاســخگویی بــه ســواالت جنســی و عاطفــی  کارگاه آموزشــی ب
و نوجــوان« ویــژه مربیــان و والدیــن در دارالقــرآن شــهرداری اسالمشــهر برگــزار 
کارگاه آموزشــی در  گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، ایــن  شــد.به 
کمیــل  روزهــای ســه شــنبه و چهارشــنبه ۱۲ و ۱۳ بهمــن بــا حضــور دکتــر ســید 
حســینی، دکترای جامعه شناســی فرهنگی، پژوهشــگر زیســت جنسی نویسنده 
مشــاور و مــدرس دانشــگاه در محــل ســالن همایــش شــهید بهشــتی دارالقــرآن 
کیــد بــر اینکــه خانــواده هــا بایــد  شــهرداری اسالمشــهر برگــزار شــد.   حســینی بــا تا
بــه ســواالت جنســی کــودک خــود پاســخ دهنــد، گفــت: پاســخ دادن به کــودکان در 
ســنین مختلــف، متفــاوت اســت و پاســخ هــا بایــد متناســب بــا ســن کــودک باشــد.
آشنایی با مراحل رشد جنسی کودکان، آشنایی با نحوه پاسخگویی به سواالت 

کــودکان، آشــنایی بــا  جنســی 
رفتارهــای  بــا  برخــورد  نحــوه 
ــا  ــودکان و آشــنایی ب ک جنســی 
شــیوه هــای پیشــگیری از ســوء 
کــودکان از  اســتفاده جنســی از 
جمله ســرفصل های آموزشــی 

کارگاه اســت. ایــن 
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