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اندر مزاياي
پاركينگ!
فرقي نميكن��د كه كجاي تهران
و در چه س��اعتي از روز يا اوايل
ش��ب باش��يد ،به هرح��ال براي
پيدا كردن جاي پارك بايد وقت
ص��رف كنيد ،چرا ك��ه مطالعات
نش��ان ميده��د روزان��ه بيش از
يك ميليون شهروند تهراني براي
پيدا كردن جاي پارك مناس��ب
حداق��ل  15تا  35دقيق��ه خيابانها و كوچهپسكوچههاي ش��هر را باال و
پايين ميكنند .البته اين معضل پايتخت ماجراي تازه نيست ،بلكه حكايت
هميش��گي اين كالنشهر اس��ت كه روز به روز پيچيدهتر ميشود در حالي
كه اگر نيازهاي پاركينگي ش��هروندان برطرف ش��ود بخش قابل توجهي از
ترافي��ك خيابانهاي ش��هر كاه��ش مييابد و اين مس��ئله در منطقه ما با
توج��ه به تمرك��ز كاربريهاي تجاري و اداري اهميت بس��ياري دارد .نكته
مهم بعدي اينكه كارشناس��ان ش��هري معتقدند كه هر وسيله نقليه تنها 5
ت��ا 10درص��د عمر مفيد خود را در حركت اس��ت و بقيه زمان را در حالت
توقف به سر ميبرد .بر اين اساس تأمين پاركينگ براي خودروها خود يكي
از اركان مديريت حملونقل ش��هري است كه در چند دهه گذشته ناديده
گرفته ش��د .به هر حال در نبود پاركينگه��اي طبقاتي و محلهاي «پارك
حاش��يهاي»خودروها اصليترين گزينه شهروند براي پارك خودروهايشان
است .آنطوركه آمارهاي مسئوالن شهري نشان ميدهد در منطقه ما بيش
ي تردد
از  86هزار جاي پارك حاشيهاي وجود دارد كه عرض خيابان را برا 
خودروها كم ميكنند ،درصورتي كه اگر حداقل بخشي از اين خودروها به
پاركينگ منتقل شوند ترافيك معابر پر تردد منطقه كاهش خواهد يافت.

چهره هفته
حسين رحيم خاني؛ كاريكاتوريست

ايستاده بر قله افتخارات
بعضي از اهل رس��انه ش��ايد چهره آش��نايي براي اهالي محله نداشته
باش��ند ،اما كارهاي آنان را بارها در رس��انهها بهويژه نشريات ديدهايد
و با امضايش��ان هم آشنا هستيد .اس��تاد «حسين رحيمخاني» يكي از
همين چهرههاس��ت .او كه متولد س��ال  1324تهران است ،با 50سال
فعاليت هنري در رسانهها ،حوزههاي مختلف نقاشي ،طراحي ،گرافيك
و كاريكاتور را تجربه كرده اس��ت .اس��تاد حس��ين ك��ه فعاليت هنري
خ��ود را از س��ال 1333در مجله اطالعات كودكان ش��روع
كرده است در جش��نواره بينالمللي  2008بلژيك كه با
موضوع«ورزشها» برگزار ش��د جايزه نخس��ت را نصيب
خود كرد .او تاكنون در نمايش��گاههاي داخلي و خارجي
مختلف��ي ش��ركت كرده و جوايز بس��ياري گرفته اس��ت.
دريافت جايزه از جش��نوارههاي شمس��ه و ش��كوفا و
فعاليته��اي ديگ��ر مانند برنامهه��اي تلويزيوني،
طراح��ي جلد كتابه��اي ك��ودكان و نوجوانان
ب��ا زمينه طنز از ديگر افتخ��ارات رحيم خاني
اس��ت .همچنين چ��اپ ط��رح در روزنامه و
مجلهه��اي تخصص��ي طن��ز از جمل��ه دخو
س��ال  ،48قيف ،ملون ،توفيقيون ،فكاهيون،
ش��يپور ،مش��غوليات ،توفيق ،خورجي��ن ،كيهان
كاريكات��ور و گل آقا كارنامه پرب��اري را براي اين
هنرمند رقم زده است.
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گزارش خبری
توسط شهرداري منطقه اجرا شد

گف��ت« :نص��ب تابل��وي اطالعرس��اني روز بدون
نايلك��س در بازاره��اي مي��وه وترهب��ار منطقه و
فروش��گاههاي ش��هروند از جمله اقدامات صورت
گرفت��ه در اين زمين��ه اس��ت ».وي تأكيد كرد:
«در ه��ر ناحيه از منطقه ،تابلوهاي اطالعرس��اني
نصب ش��د تا ش��هروندان با عوارض سوءزبالههاي
پالس��تيكي و نايلكسي آشنا ش��وند».رئيس اداره
بازيافت شهرداري منطقه از ماندگاري 300ساله
زبالههاي نايلكس��ي در طبعيت و آثار
سوءزيستمحيطي اين گروه از زبالهها
گف��ت و اف��زود« :اكنون حج��م توليد
زبالههاي نايلكس��ي در ش��هر باالس��ت
و به همي��ن دليل ت�لاش ميكنيم در
منطقه با فرهنگسازي و جايگزين كردن
كيس��ههاي الياف��ي به ج��اي نايلكس،
قدم��ي در كاهش مص��رف نايلكس در
ش��هر و منطق��ه برداريم ».پريس��ايي
برگزاري جش��نهاي بازيافت و كاهش توليد زباله در منطقه
را از ديگر برنامههاي در نظر گرفته ش��ده عنوان كرد.

روز بدون نايلكس در منطقه
روز بدون نايلكس با اجراي برنامههاي
مختل��ف فرهنگي در منطق��ه برگزار
ش��د .به گزارش خبرنگار همش��هري
محله ،رئيس اداره بازيافت شهرداري
ب��ا بيان برنامههاي اين منطقه در روز
ب��دون نايلكس گفت« :فرهنگس��ازي
در كاه��ش مص��رف پالس��تيك و
نايلك��س و زبالههاي توليدي ناش��ي
از آن نق��ش اساس��ي دارد ،به همين
دلي��ل ش��هرداري منطقه ني��ز برنامههايي گس��ترده در اين
خصوص در دس��تور كار قرار داده است« ».مجيد پريسايي»

خبر عکس
دومين نشست شوراي مديران
مطالعات اجتماعي و فرهنگي مناطق
بيستودوگانه شهرداري
تهران به ميزباني شهرداري منطقه
برگزار شد .در اين نشست دكتر
«اصغر محكي» مديركل مطالعات
اجتماعي و فرهنگي شهرداري
تهران ،معاونان ،مديران ارشد اداره
كل مطالعات ،مديران مطالعات
مناطق بيستودوگانه و شهرداري
منطقه حضور داشتند.

شنبه
اجراي تئاتر شاد دريا پري

فرهنگسراي ابنسينا براي بهينه كردن اوقات
فراغت كودكان تئاتر شاد و موزيكال «دريا
پري» را روي صحنه ميبرد .داستان اين نمايش
در مورد يك پري دريايي كوچك است كه از دريا
خسته شده است .عالقهمندان براي تماشاي
تئاتر شاد و موزيكال ميتوانند تا 31تير ساعت
 16:30به فرهنگسراي ابنسينا بروند.

يكشنبه
برپايي جلسههاي نارانان

خانه سالمت دالوران جلسههاي نارانان را يكشنبههاي هر هفته
برگزار ميكند .اگر عالقهمند به شركت در اين جلسات هستيد
ميتوانيد روزهاي يكشنبه از ساعت 9تا  10:30در جلسه
«قدم» و ساعت  10:30تا  12در جلسه «مشاركت» شركت
كنيد .براي حضور در اين جلسه ميتوانيد به بلوار دادمان،
بوستان دالوران ،خانه سالمت دالوران مراجعه كنيد يا با شماره
 88689459تماس بگيريد.

خبر در هفته
دوشنبه
فيلمببينيد

باشگاه فيلم فرهنگسراي ابنسينا روزهاي دوشنبه،
فيلم ،نمايش ميدهد .اگر عالقهمند به تماشاي
فيلمهاي روز هستيد ميتوانيد دوشنبه هر هفته
ساعت  17:30به ابتداي خيابان ايران زمين شمالي،
فرهنگسراي ابنسينا برويد.

خبر عدد
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سهشنبه
شبهاي رمضان در برج ميالد

كارگاه آموزشي رؤيت هالل ماه رمضان ،راهاندازي غرفه
قرآن بخوانيد و جايزه بگيريد ،اطعام كودكان يتيم،
جشنواره رمضان ميراث مسلمانان و راهاندازي غرفههاي
بينالملل كشورهاي اسالمي ،برپايي نشستهاي
موضوعي جشنواره رمضان ميراث مسلمانان ،مراسم
شبهاي قرآني با حضور قاريان مصري و ايراني از جمله
برنامههايي است كه در شبهاي ماه مبارك رمضان در
برج ميالد اجرا ميشود.

تن خاك و نخاله در ناحيه  3جمعآوري ش��د .به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،اداره
خدمات ش��هري ناحيه 3خاك و نخاله خيابانه��اي فروزانفر ،جواد فاضل غربي و ناظريان
قمي را جمعآوري كرد.

