8
معاون آموزش سازمان حملونقل
و ترافيك تأكيد كرد

تأمين ايمني سالمندان

در محله

چهارشنبه  17مهر  1392شماره 477

معاون آموزش سازمان حملونقل و ترافيك شهرداري تهران با تأكيد بر تغيير
تركيب جمعيتي كشور و حركت جامعه به سوي رشد جمعيت سالمند ،گفت:
«سالمندي ،مسئله مهم پيش روي جامعه ماست ،بهطوري كه تا 20سال آينده
حدود يك سوم جمعيت كشور ما به دوره سالمندي ميرسند؛ به همين دليل

ت وآمدهاي شهري از اهميت ويژهاي برخوردار
تأمين ايمني سالمندان در رف 
خواهد بود ».به گزارش خبرنگار همش��هري محله« ،شهرام جباريزادگان»
افزود« :خردس��االن چون درك درس��تي از ميزان سرعت وسايل نقليه ندارند
بدونتوجه به خودروهاي عبوري به وسط خيابان ميدوند.

قيمت يك شب عروسي در شمال و جنوب منطقه چهقدر است؟

عروسي در باال و پايين برره!
علی جواهری

مادرم هميشه ميگويد« :هر جواني به نحوي به دنبال بخت و اقبالش ميرود و ازدواج ميكند ».اما چرا اين روزها خيلي از جوانها چندان رغبتي به ازدواج دارند و معتقدند با شندرغازي كه در

ميآورند اص ً
ال بهتر است به ازدواج و برپايي عروسي فكر نكنند .البته اين شامل همه جوانان نميشود ،چرا كه تحقيقات نشان ميدهد بعضي از جوانان بزرگترين آرزويشان در زندگي ،برپايي يك
عروسي رؤيايي است و جدا از اينها مالكهايي مثل شغل ،تحصيالت ،صداقت و ...را براي همسر آينده خود در نظر ميگيرند .گروهي ديگر از جوانان هم هستند كه يك زندگي ساده و با آرامش را به
هر چيز ديگري ترجيح ميدهند و بر همين اساس زندگيشان را ميسازند .در وضعيت كنوني جامعه نميتوان از افزايش سن ازدواج و افزايش طالق چشمپوشي كرد كه گاهي در منطقه ما بيشتر از
مناطق ديگر ديده ميشود .البته ما در اين شماره همشهري محله قصد بررسي اين موضوعات را نداريم ،بلكه يك مقايسه ساده و جذاب درباره ميزان حداكثري و حداقلي هزينه برپايي مراسم عروسي
براي 300نفر مهمان در منطقه انجام دادهايم .در بخشي از گزارش حجتاالسالم «حسيناهللوردي» كارشناس مذهبي يك الگوي كاملي براي ازدواج از ديدگاه اسالم بيان كرده است؛ وضعيت منطقه در
برگزاري مراسم عروسي را نيز تحليل كرديم .به بهانه اين گزارش هم سالروز ازدواج امام علي(ع) و حضرت زهرا(س) است كه ميتواند الگوي كاملي براي هم جوانان باشد.

فاكتور عروسي در باالبرره
باغهاي شمال منطقه

نوع خدمات ويژه
خواننده مهمان
ماشين آخرين سيستم
شام و ميوه
سفره عقد
فيلمبرداري و تدوين در خارج از كشور (سوئد ،دانمارك و)...
مراسم آتش بازي
حضور چهرههاي سينمايي
توزيع گل سرخ همراه با عكس عروس و داماد
آب ميوه
حريرآرايي
مهماندار
هديه به همه مهمانان
نورپردازي و پروجكشن
مجري برنامه
عكاس
پاركينگ اختصاصي
لباس عروس همراه با كارت دعوت و آرايشگاه
كيك عروسي
جمع كل

قيمت
 2ميليون تومان
 3ميليون تومان
 15ميليون تومان
 2ميليون تومان
 50ميليون تومان
2ميليون تومان
 7ميليون تومان
 2ميليون تومان
 1ميليون تومان
 1ميليون تومان
 1ميليون تومان
 2ميليون تومان
 2ميليون تومان
 2ميليون تومان
 5ميليون تومان
 1ميليون تومان
 9ميليون تومان
 1ميليون تومان
 108ميليون تومان

فاكتور عروسي در پايين برره
تاالرهاي جنوب منطقه

نوع خدمات
خواننده
ماشين ايراني
شام و ميوه
سفره عقد
فيلمبرداري و تدوين و عكاسي
آبميوه و بستني
مهماندار
پاركينگ اختصاصي
كرايه لباس عروس همراه با كارت دعوت و آرايشگاه
كيك عروسي
جمع كل

قيمت
 500هزار تومان
 500هزار تومان
 4ميليون تومان
 1ميليون تومان
 3تا  5ميليون تومان
 500هزار تومان
 400هزار تومان
 500هزار تومان
 2تا  3ميليون تومان
 400تا 900هزار تومان
 11تا  15ميليون تومان

