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محله

با حضور عالقهمندان و هنرمندان برگزار
شد

اجراي نمايش تكرار

شنبه  18خرداد  1392شماره 459

نمايش��نامه «تك��رار» ب��ا موض��وع دف��اع مق��دس در دوره
نمايش��نامهخواني باش��گاه تئات��ر ب��رج ميالد اجرا ش��د .به گزارش
خبرن��گار همش��هري محل��ه ،اي��ن فص��ل از نمايش��نامهخواني برج
مي�لاد ك��ه ب��ا هم��كاري ح��وزه هن��ري و حض��ور عالقهمن��دان و

هنرمن��دان برگ��زار ميش��ود ب��ه نمايش��نامههاي دف��اع مق��دس
اختص��اص يافت��ه اس��ت .نمايش��نامه «تكرار» در برج مي�لاد تهران
ب��ه كارگرداني «مريم داننده فرد» و نويس��ندگي «جمش��يد خانيان»
اجرا ش��د.

معاون حملونقل و ترافيك شهردار منطقه از عمل به وعدهها خبر داد

اجراي طرحهاي ويژه ترافيكي در منطقه
سحر رمضانعلی پور

اگ�ر مخاطب پر وپا قرص همش�هري محله باش�يد حتم ًا به خوبي ميدانيد كه دس�تاندركاران اين نش�ريه همه تلاش خود را به كار گرفتهاند تا مش�كالت و
مس�ائل محلهتان را با مس�ئوالن در ميان بگذارند و پاس�خ مس�ئوالن را كنار درخواس�تهاي ش�ما چاپ كنند تا از چند وچون ماجرا با خبر ش�ويد .اين ش�ماره
س�راغ معاون حملونقل و ترافيك ش�هردار منطقه رفتيم و با «ايرج ولينژاد» درباره وعدههايي كه س�ال گذشته به ش�ما داده پرس وجو كرديم .ولينژاد عالوه بر
اينكه درباره قولهايي كه داده بود صحبت كرد خبرهاي جديدي هم براي اهالي منطقه داش�ت كه مس�لم ًا ش�نيدنش براي همه جالب اس�ت .معاون حملونقل و
ترافيك شهردار منطقه از اقدامات بسيار خوبي در منطقه گفت كه نمايانگر چشماندازي نو در محلههاست .اين اقدامات از بهسازي عالئم و تجهيزات ترافيكي تا
راهاندازي مس�يرهاي دوچرخهس�واري را شامل ميشود كه ميتواند نويدبخش افزايش زيباييهاي محلهها باشد .به گفته او وعدهها در حال تحقق كامل است.

ايرج ولينژاد

وعده اول

راهاندازي خطوط دوچرخهسواري
راهاندازي 5كيلومتر مسير دوچرخهسواري تا پايان سال،
خبري ب��ود كه 4مرداد 1391مطرح و عنوان ش��د كه در
مرحله اول حدود 2و نيم كيلومتر مس��ير دوچرخهسواري
در حاشيه بزرگراه شهيدحكيم ساخته خواهد شد و ساخت
2و نيم كيلومتر مس��ير دوچرخهس��واري ديگر نيز تا پايان
س��ال اجرا و بهعن��وان حملونقل پ��اك از آن بهرهبرداري
ميش��ود كه اين وعده در محله ش��هرك قدس و بوستان
نهجالبالغه محقق شد .ولينژاد بيشتر توضيح ميدهد« :از
بهمن ماه س��ال گذشته مطالعه براي راهاندازي حملونقل
غيرموتوري پاك در منطقه آغاز شده كه اميدواريم با توجه
به باال بودن فرهنگ ش��هروندان منطقه و سكونت تعدادي
از مس��ئوالن ،ورزش��كاران و نخبگان در اي��ن محدوده از

پايتخت ،بتوانيم در زمينه اس��تفاده از دوچرخه الگوسازي
كني��م ».او ب��ه آب و هواي خوب منطقه اش��اره ميكند و
ميگوي��د« :آب و ه��واي منطقه ش��رايطي دارد كه براي
ورزش دوچرخهس��واري مشكالت تنفسي ايجاد نميكند و
عموم شهروندان منطقه ميتوانند براي تردد از اين وسيله
نقليه اس��تفاده كنند ».به گفته ولينژاد با مساعدت ستاد
مركزي حملونقل غيرموتوري ش��هر تهران ،اكنون شاهد
اس��تقرار اتاقكها هس��تيم كه بهزودي دوچرخههاي آنها
ني��ز تأمين ميش��ود و در اختيار اهالي ق��رار ميگيرد».او
وج��ود تعداد زي��اد مراكز تجاري و ادارهها ،بيمارس��تانها
و دانش��گاهها و ...در ش��هرك غ��رب را دلي��ل انتخاب اين
محله بهعنوان نخس��تين محله عن��وان ميكند و ميگويد:

وعده دوم

كاهش تصادفات در بزرگراهها
11م��رداد« 1391ايرج ولينژاد» از نصب و نوس��ازي
گاردري��ل و ج��ان پناهه��اي ايمن��ي در بزرگ��راه يادگار
ام��ام(ره) گفت كه با جابهجاي��ي گاردريلها و قرار دادن
آنها قبل از جدول ،درصورت وقوع تصادف ،مقدار آس��يب
به سرنشينان به دليل كاهش ضربه كمتر ميشود و حتي
در اي��ن صورت خودرو پس از تصادف بار ديگر به مس��ير
اصل��ي بازمي گردد .معاون حملونقل و ترافيك ش��هردار
منطق��ه از كاه��ش تلفات تصادف نس��بت به س��الهاي

گذش��ته در منطقه ميگويد و توضيح ميدهد« :بهسازي
خطكش��يها و نصب چراغهاي راهنمايي سوالر در معابر
منطق��ه انج��ام و تم��ام گاردريلهاي بزرگراههاي ش��يخ
فضلاهللو يادگار امام(ره) بازس��ازي و به وس��ايل ايمني
مجهز ش��د ».به گفت��ه ولينژاد ،اكنون به جاي بش��كهها
از ضربه گيرهاي نارنجي مس��تطيل در منطقه اس��تفاده
ميكني��م ك��ه انرژي حاص��ل از ضربه را ج��ذب و ميزان
آس��يب تصادفكننده را كاهش ميدهد.

خبر جديد

رسيدگي به پايانهها
بهس��ازي و س��اماندهي ايس��تگاههاي اتوب��وس و
تاكس��ي از اقدامات مه��م در ماههاي اخير اس��ت كه
مع��اون حملونق��ل و ترافيك ش��هردار منطقه درباره
آنها توضيح ميدهد« :س��اخت س��قف براي پايانههاي
اتوب��وس و تاكس��ي در ميدان صنعت به ش��كلي زيبا
و نوي��ن در حال اجراس��ت ».او ميافزايد« :كانال آب
2متري در ابتداي بزرگراه شيخ فضلاهللوجود داشت
كه با مسطح شدن و تغيير محل استقرار وسايل نقليه

عموم��ي ،ابتداي بزرگراه تعريض ش��ده اس��ت ».او از
طراحي و اجراي مبلمان در پايانه س��ازمان آب باالتر
از فلك��ه دوم صادقيه نيز س��خن ميگويد .بازس��ازي
سكوها و ايستگاههاي اتوبوسها و خطوط تندرو براي
افزايش امنيت و زيبايي و تس��هيل تردد شهروندان از
ديگر اقدامات اس��ت به نحوي كه سبب تقدير معاونت
حملونقل و ترافيك ش��هرداري تهران از منطقه شده
است.

«محله بعدي براي ايجاد مسير دوچرخهسواري از دانشگاه
صنعتي ش��ريف تا خوابگاهها خواهد بود .عالوه براين ،براي
محلههاي شيبدار شمالي منطقه ،دوچرخههاي موتوردار
برقي پيشبيني ش��ده اس��ت كه در مرحله طراحي و عقد
قرارداد قرار دارد».

