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معاون شهردار منطقه خبر داد

نصب نخستين ديوار صوتي
روي پل سوارهرو در منطقه

نخستين ديوار صوتي بر پل سوارهرو شهر تهران در منطقه نصب ميشود.
به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،معاون حملونقل و ترافيك ش��هردار
منطق��ه در اين ب��اره توضي��ح داد« :اين ديوار صوتي به ط��ول يكصدمتر در
تقاطع غيرهمسطح بزرگراه يادگار امام(ره) در محدوده همايونشهر در حال

15

نصب اس��ت« » .ايرج ولينژاد» با بيان اينكه نصب ديوار صوتي تأثير بسزايي
در كاهش آلودگيهاي صوتي منطقه دارد افزود« :شهر تهران تاكنون تجربه
نصب ديوار صوتي شيشهاي در تقاطع غيرهمسطح و روي پلها را نداشت
كه اين اقدام براي نخستين بار در منطقه ما در حال انجام است».

مسيرهاي ويژه دوچرخهسواري در منطقه ما
در حال افزايش است

حرکت در مسير سالمت!
ناهید اخوان شمس
عکس :امیر پناهپور ،امیر رستمی

مدتي اس�ت در خيلي از بوس�تانها و معابر
منطقه ما مس�يرهاي ويژه راهاندازي ش�ده كه
ميتوانيد ب�ه راحتي در آن دوچرخهس�واري
كني�د .البته ب�ا اين وس�يله نقليه پاك ش�ما
ميتواني�د دو منظور را دنبال كنيد؛ نخس�ت

كاله ايمني ضروريترين نياز يك دوچرخهسوار است كه براي همه دوچرخهسواران الزامي است .فقط
حواس��تان باشد كه كاله درس��ت روي سرتان قرار گيرد تا خداي نكرده هنگام زمين خوردن آسيبي به
سرتان وارد نشود .البته اگر ميخواهيد هميشه با دوچرخه رفت وآمد كنيد از نظر بهداشتي بهتر است
يك كاله شخصي براي خودتان تهيه كنيد.

جابهجايي در شهر و دوم ورزش .مگر ميشود
اه�ل دوچرخهس�واري نباش�يد ،آن ه�م در
فصل تابس�تان كه كلي اوق�ات فراغت داريد
و ميتواني�د از اين فرصت نهايت اس�تفاده را
ببري�د .البته ش�هرداري منطقه ه�م در حال
راهاندازي مس�يرهاي دوچرخهسواري جديد و
عرضه دوچرخه رايگان براي تش�ويق افراد به
ورزش و اس�تفاده از وس�يله نقليه پاك است
كه ب�هزودي ايس�تگاههای آن ه�م در منطقه
راهاندازي ميشود .دوچرخهسواري آن هم در
شهر فوايد بسياري داريد كه ميتوانيد بعضي
از آنه�ا را در اين صفح�ه مطالعه كنيد .رعايت

يك��ي از مهمتري��ن عوامل��ي ك��ه در تمري��ن
دوچرخ��ه باي��د در نظر داش��ته باش��يد ،تنوع
اس��ت .اگر هر روز همان تمرين هميش��گي و
تك��راري را انجام دهيد به م��رور زمان ،ديگر
نتيجه نميگيري��د .بنابراين هرچند وقت یک
ب��ار برنامهتان را تغيي��ر دهيد ت��ا بدنتان به
تمرينات پاسخ بهتري بدهد.

قوانين دوچرخهس�واري و فرهنگ استفاده از
دوچرخه هم در شهر يادتان نرود.

نخس��ت اينكه دوچرخهاي تهيه كنيد كه اندازه بدنه آن با اندام ش��ما مناسب باشد .براي انتخاب دوچرخه پاهاي
خ��ود را در طرفي��ن بدنه دوچرخه ق��رار دهيد و كف پاهاي خود را كامال ً بر زمي��ن بگذاريد .در چنين حالتي ميله
شاسي دوچرخه نبايد كامال ً با ساق تماس داشته باشد كه در اين صورت دوچرخه براي شما بزرگ است .هر فرد
بايد نيازهاي خود را بشناس��د و به تدريج زيربناي مناس��بي براي فعاليتهاي ورزشي متناسب با شرايط شخصي
خود فراهم كند .دوچرخهسواري يكي از ورزشهايي است كه دسترسي به آن آسان است و ميتواند جايگزين
مناسبي براي استفاده دائمي از خودرو باشد .مهمتر از همه اينكه در كاهش آلودگي هواسهم بااليي دارد.

دوچرخهسواري يك تمرين و ورزش هوازي است كه به تقويت قلب و عروق كمك ميكند .اين ورزش
يك فعاليت منظم است كه ميتواند تأثير بسزايي در تناسب قسمت فوقاني و مچ پا داشته باشد و به
تقويت ماهيچههاي اطراف زانو و پشت ران ،مفاصل زردپي ،ماهيچههاي چهارسر ران و لگن و ...كمك
كند .عالوه براين بيش��تر فعاليتهاي ورزش��ي مانند دويدن و دوچرخهسواري داراي ضرب آهنگهاي
موزون و هماهنگ هستند كه ميتواند به كارآيي منظم سيستم قلبي و تنفسي كمك كند.

قوانين راهنمايي و رانندگي تكچرخ زدن
و حركات آكروباتيك را براي دوچرخهسوار
ممنوع ك��رده و به او اج��ازه نميدهد فرد
ديگ��ري را ب��ر ت��رك دوچرخهاش س��وار
كند  .براي حفظ ايمن��ي خودتان هيچوقت
در خياب��ان يا پيادهرو كنار دوچرخهس��وار
ديگر حركت نكنيد ،بلكه درس��ت پش��ت
سر دوچرخهسوار جلویي قرار بگيرد .قبل
از حركت هم از س��الم ب��ودن تمام اجزاي
دوچرخه مطمئن شويد و در سرعتهاي باال
عالوه بر ترمز جلوي از ترمز چرخهاي عقب
هم استفاده كنيد.

