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 زمزمه های زنانه
از زیرزمین تهران

  

اسكن كنید 
و جديدترين 
شماره همشهری 
مترو را روی 
گوشی تلفن 
همراه خود 
بخوانید

شادی به شهر 
زیرزمینی رسید

از سرویس هاي 
بهداشتي تا شارژ 

موبایل در واگن

  مروری بر برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
فصل تابستان در مترو به نقل از معاون 

امور اجتماعی و فرهنگی مترو 

در شــماره قبلــي يكــي از 
مسافران مترو چند پيشنهاد 
براي بهبود وضعيت مسافران 
در شــهرزيرزميني تهــران 
داشتند كه پاســخ به آنها را 
بايد از مسئوالن مترو پيگيري 
مي كرديم. ايشان پيشــنهاد داده بودند: 1-تعداد 
آبخوري هاي ايستگاه ها بيشتر شود. 2- سرويس 
بهداشتي براي ايســتگاه ها ساخته شود. 3- پريز 
برق براي شارژ گوشــي در محوطه ايستگاه ها و 

قطارها تعبيه شود. ..
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  مروری بر بزرگ ترین مشكالت زنان شهر در سفرهای درون شهری با مترو

واگن ویژه
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متروگپ

خانم! شما اینجا چه كار می كنید؟
گپ و گفت با ژاله صامتی )بازیگر( درباره سفرهای درون شهری با استفاده از مترو

ژالهصامتــیجزوبازیگرانی
اســتكهدرسبكبازیگری
خــوداعمازتئاتروســینما
عالقهمندبهانجامكارهایرئــالونزدیكبهواقعیت
است.اوخردادوتیرســال98یكیازبازیگراننمایش
»عاشقانههایخیابان«درسالنایرانشهربهكارگردانی
شــهرامگیلآبادیبودكهنقشیكزندستفروشرا
بازیكردواینبهانهایبرایصحبتبااودربارهاستفاده

ازوسایلحملونقلعمومیازجملهمتروشد.
گرچهچهرههابرایفرارازواكنشهایمسافران،كمتر
ازسیستمحملونقلعمومیاســتفادهمیكنندولی
ژالهصامتی-دســتكمتاپیشازشــیوعكرونا-یكی
ازمســافرانثابتمتروبودهاســت.اودربارهسفرهای
درونشــهریبااســتفادهازخطوطمتــرومیگوید:
دردورهكروناســوارمترونشــدهاماماپیشازآنجزو
بازیگرانیبودمكهاتومبیلمرایكجاپاركمیكردمو
زیادازوسایلنقلیهعمومیاستفادهمیكردموترجیح

میدادمبرایرســیدنبهخیلیازمسیرهابامترو
بروموخوشبختانهارتباطخوبیهمباافرادجامعه
دارم.همیشهبایكسؤالجالبازسویمردم

روبهروشدهامكه»خانمشمااینجاچهكار
میكنیــد؟«ومنمیگفتــم:مگرجای
بدیاســت؟وچرافكرمیكنیدكهما
سوارمتروواتوبوسنمیشویمودائم
تعجبمیكنیدوســؤاالتمختلفی

میپرسید؟
بازیگرفیلمهای»تگزاس2«،»قاعده
بازی«،»دراكوال«،»گیالنه«و...ازآن

درایستگاهبهمحضاینكهنابینایاكمبین

هنرمندانیاســتكهمحیطاطرافرابهترینفرصت
برایپیشــرفتدرحرفهشــخصیمیداننــد.ازنگاه
ژالهصامتی،واگنهاوایســتگاههایمترومكانهایی

فوقالعادهبراییادگرفتنبازیگریهستند.
»درجلسهاولبهشــاگردانممیگویمكهخیلیسوار
اتوبوس،متروووسایلحملونقلعمومیشوند،آدمها
راببینندوصدایشــانرابشــنوندواینجزوكارهای
كالسیماستكهغیرازبخشهایتكنیكیبازیگری
بهتقویتباورشانهمكمكمیكند.البتهدردورهای
شــرایطاینطوربودكــهآدمهامیتوانســتندباهم
گفتوگوومعاشرتداشتهباشــنداماحاالكهبچهها
سوارمیشــوند،میگویندهمهسرشانداخلگوشی
استوكسیباكسیصحبتنمیكند.خودمزمانیكه
دانشجوبودمبااتوبوسمیرفتمودربسیاریازسفرهای
درونشــهریبهدلیلصحبتومعاشــرتباآدمهای
مختلفمتوجهمسیروگذشــتزماننمیشدم.االن
مردمبهواسطهاینكهشناختهشدههستم،دوستدارند
صحبتكنندامابهطوركلیسرشــانبهكارخودشان
گرماســتوچندانتوجهیبهیكدیگــرندارند.«ژاله
صامتیدربارهبرخوردمردمتوضیــحمیدهد:مردم
خیلیبهمامحبتولطفدارنــدامااصالمهلتیبرای
اینكهبتوانیمخلوتیداشتهباشیموبهآدمهاباشكلو
شــمایل،فرهنگها،رفتارهاولباسهایمختلفنگاه
كنیم،نداریم.تجربهنمایش»عاشقانههایخیابان«را
داشــتموقصهدرمترواتفاقمیافتادودربارهخانمی
بودكهدرمترودستفروشــیمیكردوشكلتجربهام
اینطوریوگذرابودهاســت.بنابرایــن،مهلتاینكه
بدوندغدغهبتوانیممعاشرتیداشتهباشیم،چیزیرا
ازنزدیكلمسكنیمیاباآنخاطرهایداشــتهباشیم،
نیســت.خاطرهچندانیازدستفروشانمتروندارماما
گاهیازآنهاخریدمیكردم.هروقتسوارمترومیشدم
وایندستفروشــانرامیدیدم،یكســریكاالهایی
میدیدمكههمیشــهفكرمیكردمبایدداشتهباشمو

خریدمیكردم«.

نسرین بختیاری
  خبرنگار

در جلسه اول 
به شاگردانم 

می گویم كه خیلی 
سوار اتوبوس، 
مترو و وسایل 

حمل ونقل 
عمومی شوند، 
آدم ها را ببینند 
و صدایشان را 
بشنوند و این 
جزو كارهای 
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جهان زيرزمين

مروری بر برنامه های فرهنگی و اجتماعی فصل تابستان در مترو به نقل از معاون امور اجتماعی و فرهنگی مترو 

روايتی داستانی از پرونده مرگ های مشكوك در ايستگاه كنزينگتون

گرچههنوزكروناازشــهرنرفتهاســتولیایندلیل
نمیشــودكهشــادیرافراموشكنیم.سیدمجتبی
تقوینژاد،معاونامورفرهنگیواجتماعیمتروتهران
دربارهبرنامههایتابســتان1400درزیرزمینشــهر
میگوید:»برنامههــایمتنوعفرهنگــیواجتماعی
باعنوانشادســتانتهــران1400بارویكــرداصلی
نشاطافزاییدربینمسافرانومطابقدستورالعملهای
ابالغیازسویكمیتهملیمبارزهباكرونادرایستگاههای

منتخبمترویتهراناجرامیشود«.
توضیحاتتقوینژادرادربــارهاینبرنامههمبخوانید:
»گرامیداشــتاعیادقربانوغدیر،اجرایكاروانهای
شادی،جشنوارههایفرهنگی،هنری،كاروانموسیقی،
نواینواحــیو...ازجملهبرنامههاییهســتندكهدر
شادستانتهران1400اجرامیشوند.تالششدهشرایط
كروناخللیدربرگزاریواجرایبرنامهایجادنكند.یكی
ازاولویتهایویژهبرنامههایشادســتان1400ایجاد

ایستگاه 
بین الملل

فرصتهایمناســببرایتفریــحوگردشكمهزینه
برایعمومبودهاست.ایجادفضایبصریمتناسببااین
روزهایكیازبرنامههایاصلیماست،بههمینمنظورو

بهتناسبرویدادهایمهمدراینمدتبااستفاده
ازطرحهــایمتنوعفرهنگیایســتگاههای
مترویتهرانفضاسازیمحیطیمیشوند.
همچنینباتوجهبهمناسبتهایپیشرودر

سطحایستگاههایمترویتهراناجرای
برنامههایهنریدرقالبموســیقی
وســروداجرامیشــود.«اینطوركه
ازتوضیحاتمعــاوناموراجتماعی
وفرهنگــیمتروتهــرانبرمیآید،
قراراســتدراینمدت،مسافران
زیرزمینتهرانباتولیداتسمعی
وبصریمعاونتامــورفرهنگیو
اجتماعــیشــركتبهرهبرداری

شادی به شهر زیرزمینی رسید

حل معماي زودیاك متروي لندن

تغيير سبك زندگي با مترو
پژوهشــي كه درباره تأثير گســترش شبكه 
متروي دهلي انجام شده نشان مي دهد در طول 
20سالي كه شبكه متروي دهلي به 317كيلومتر 
)طوالني تر از خط متروي توكيو( رســيده است، 
ســبك زندگي مردم پايتخت هند هم به دنبال 
آن تغيير كرده است. براي نمونه در اين پژوهش 
نخستين موردي كه ساخت خط مترو تغييراتي 
را در زندگي مردم هند ايجاد كرد، توجه كارگران 
به امنيت بود؛موردي كه تا پيش از آن در ساخت 
و ساز هاي هند رعايت نمي شد. مورد ديگر اينكه 
گسترش شبكه متروي دهلي باعث شد زنان در 
بعضي واگن هاي مخصوص بتوانند آرامش را تجربه 
كنند. پس از اينكه مديران متروي دهلي متوجه 
اين موضوع و رضايت زنان شدند در قوانين اداري 
خود نيز تغييراتي را ايجاد كردند؛ پديده اي كه تا 
پيش از گسترش متروي دهلي براي زنان، بسيار 

خيالي و دور از ذهن مي نمود.

مترویهمآشــناشــوند.تقوینژادمیگوید:»تهیه
وپخشتیــزروموشــنگرافیازطریقنمایشــگر
ایســتگاههایمترووتولیدوپخــشمطالبمتنوع
رادیوییدرقالبپادكستدركلیهایستگاههایمتروی
تهرانازدیگربرنامههایفرهنگیمترودرشادستان
تهــران1400اســت«.بهگفتهاومســافرانمترو
میتواننددردههوالیتشــاهداجرایجذابترین
برنامههایفرهنگیواجتماعــیدرزیرزمینتهران
باشــند؛»یكیازبخشهایمهمبرنامهشادســتان
تهران1400مربوطبهدههوالیتاستكهمسافران
عزیزمترویتهرانشــاهداجرایبرنامههایمتنوع
فرهنگی،هنریواجتماعــیخواهندبود.بههمین
مناســبتوباهمكاریبنیادرودكیموسیقینواحی
واقوامباحضورگروههایهنریازسراسركشوردر
سطحایستگاههایمترواجرامیشود.همچنین
برنامههایپردهخوانی،نقالی،برگزاریجشن
ویژهاعیــادقربانوغدیربــرایاینمحدوده
زمانیپیشبینیشــدهوكارگاهونمایشگاه
هنریهمدرایســتگاههایمنتخببرپا

میشود.«

دردهــه80میــالديایســتگاهمتروي
كنزینگتــون)Kensington(لنــدنبراي
بعضيازمســافرانيكهواردآنميشــدند
ایستگاهپایانيزندگيبود؛اینكههرسالچندنفريهوسكنندقطار
زندگيشانآنجاآخرینتوقفراداشتهباشدچیزعجیبينبودامابراي
كارآگاهيكاربلد،یكنوســانجنســیتيآماريكافيبودتااوبهاین
ایستگاهخاصمشكوكشود.ایستگاهكنزینگتونازسال1868میالدي
كهتاسیسشدهبود،جزمواردانگشتشمارخودكشيهايساالنهشاهد
مرگومیرچندانينبودتااینكهدرسال1984میالديناگهانمیزان
آماروجنسیتافراديكهسرراهقطاردرحالحركتقرارميگرفتند
تغییرپیداكرد؛یعنيشمارزنانيكهاینایستگاهرابرايسفرابديشان
انتخابميكردندبــاالرفتهبود.اینجابودكهپايكارآگاهگوفپلتبه
اینایستگاهبازشدونگاهجنسیتياوبهماجرانهتنهامذمومبلكهراهگشا
شد.تحقیقاتاونشاندادكهبعضيمسافرانيكهدراینایستگاهجلوي
قطارافتادهاند،هیچیكازانگیزهها،عالئمونشانههايافرادافسردهیا
كسانيكهدرپيپایاندادنبهزندگيشانباشندرانداشتهاند.مرگدر
ایستگاهپایانيكنزینگتونادامهداشتتااینكهكارآگاهپلتبهمقامات

اسكاتلندیاردثابتكردكهباالرفتنشمارزنانيكهزندهازاینایستگاه
بیروننرفتهاندنشانميدهدآنهابایكقاتلزنجیرهايمواجههستند.
درواقعمسافرانایستگاهمرگدستبهمرگخودخواستهنميزدند
واینقاتليفراريبودكهعالقهداشــتدراینایستگاهخاصدستبه
قتلبزند.اومانندقاتليمشهوربهزودیاكدلشميخواستهیچاثرو
نشــانهايازخودبهجانگذارد.بادالیلمنطقياینكارآگاه،مسئوالن
اسكاتلندیاردمجابشدندامامطابقرسميدیرینهازافشايموضوع
خودداريكردندتاقاتلســریالياحساسخطرنكندوسرانجامدمبه

تلهدهد.
پسازچندي،كارآگاهزمانآغازباالرفتنآمارزنانقربانيدرایســتگاهو
زمانآزادشــدنیكزندانيراباهممقایسهكردوبهایننتیجهرسیدكه
اومظنوناصلياست.سرانجامبازیرنظرگرفتنمجرميبهنامكرنانكلي
كهسالهاپیشبهقتلهمسلوليخودنیزمتهمبود،قاتلپیداشد.كرنان
كليبهصورتكامالتصادفيقربانيهایشراانتخابميكردتاهیچنشانه
وسرنخيبهدستپلیسندهد.تنهامالكاوبرايانتخابزنانقربانياش
عبوركردنآنهاازخطقرمزاضطراركنارریلهايایســتگاهبود.كارآگاه

گوفپلتاماتوانستاینزودیاكپیچیدهراحلكند.

مهديا گل محمدی
  خبرنگار
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تالشمردانبرایتســخیرواگنهایویژهزنان،یكیدیگر
ازمشــكالتقدیمیمترویتهراناست.البتهپیشازشیوع
كرونااوضاعكمیبهترشــدهبودولیدرزمانهكرونا-اینطور
كهتعدادزیادیاززنانزیرزمینتهرانمیگویند-اینعادت
زشتمردانهباشدتبیشترازسرگرفتهشد.زنانمیگویند
مردانكروناوشلوغیواگنهایمردانهرابهانهكردندوپریدنددرونواگنهایزنانه.مرداندستفروشهمدراین

ازدحامقوزباالقوزمیشوندو...كمبودجاداریمآقا!آقایانهمینراهممیخواهندبگیرند.

زمزمه های زنانه از زیرزمین تهران
مروری بر بزرگ ترین مشكالت زنان شهر در سفرهای درون شهری با مترو

گزارش های میدانی معموال اینگونه تولید می شوند كه خبرنگار با میکروفون یا 
وسایل ثبت و ضبط تصویر و صدا به یك »مكان« می رود و سؤال هایی از آدم ها 
می پرسد؛ مثال ملیحه كه از ایستگاه صادقیه راهی كرج بود، نگار كه در ایستگاه 
نارمك...، سميه... كه هر یك حرف هایشان را- مثال در این گزارش میدانی، حرف های زنانه درباره مترو- 
می زنند و باقی ماجرا تا انتها كه دغدغه های مترو- خرد و درشت- از گوشه و وسط و كناره های گزارش 
بیرون بریزند. ولی این گزارش میدانی درباره خواسته های زنان از مترو و البته مشكالت شان در زیرزمین 
تهران، قرار است بدون ذكر نام و تك گویی های زنان مسافر، با صدای یك دست آنها پیش برود. حاصل 
چند روز سفر زیرزمینی با زنان و گپ با آنها در واگن و ایستگاه، جمع آوری مشكالت و خواسته های 
دانه درشتی است كه جمع قابل توجهی از زنان در آنها به درد مشترك می رسند. این دغدغه ها را از زیرزمین 

تهران با صدای یك دست زنانه می شنوید.

المیرا مهرمنش
  خبرنگار

جامعه زيرزمين

 بوی ناخوش
ساعت پیك

 تعریف 
حریم خصوصی با رسم 

شكل

سفرهایی آرام و امن 
می خواهیم

 ورود آقایان
 ممنوع

وقتیساعتهایشــلوغیازراهمیرسد،وقتی
آدمهابیشــترازهمیشهبههمنزدیكمیشوندو
حتیصورتهابههممیچسبندتاراهیبهسوی
واگنهایمملوازآدمبازشود،درآنساعتهای
پیككههمهمیخواهندبههرقیمتیشدهخودرا
درونواگنجابدهند...همهچیزدرنزدیكترین
حالتممكنبهمشــاممیرســد.رعایتنكردن
بهداشــتفردیمیانگالیههایزیرزمینیزنان

تهرانخیلیزیادشنیدهمیشود.

میگویندبعضیهاانگارحریمخصوصیاصالدر
زندگیشاننشنیدهاند.ایندیگرمردوموجودات
دیگرندارد.زنانمیگویندخودزنانهمرعایت
نمیكنند.جاكماســتولیبازهمآدممیتواند
كمیجمعوجورتررفتاركند.كلهاشرافرونكند
درونگوشیمسافربغلی،حرفهایخصوصیاش
رابلندبلنددرگوشمسافربغلیفریادنزندیامثال
وســایلاشراازرویصندلیبرداردكهیكنفر
دیگرهمبتواندبنشــیندو...خالصهجملههایی
شــبیهبهاینرادرزیرزمینتهــرانزیاداززنان
میشــنوید:»حریمخصوصیافــرادكهیكیاز
بدیهیترینحقوقشهروندیشــاناســتدر
ازدحامجمعیــتواگنهارعایتنمیشــودو
مســافرهاراآزارمیدهد.«وحــاالبدوننیازبه
بیرونرفتنازاینازدحامآزاردهنده،بهمشكل

بعدیمیرسیم.

ایــنازآنمــواردیاســتكــهدرواقــعاز
بههمپیوستنمجموعمشكالتبزرگزناندر
زیرزمینتهرانبهوجــودمیآید.اینطوركهاگر
حریمخصوصیرعایتشود،اگرجاكمنباشد،اگر
دستفروشهابانظارتمترودرزیرزمینفعالیت
كنند،اگرآقایانفكرتســخیرواگنهایزناناز
سرشانبیفتد،اگرازدحامجمعیتدرساعتهای
پیككمترشــود...اینصداییكدستزنانهاز
زیرزمینتهرانبهگوشنمیرسدكهماامنیتو

آرامشمیخواهیم.

فكری به حال 
و  وشان متر دستفر

بكنید

گالیههایزنانهازحضوردستفروشهادرزمینتهران
درعینتمركــزروییكموضوع،انشــعابهاییهم
پیدامیكنــد.گروهیبهكلازدیدندســتفروشها
درایســتگاههاوواگنهایمتروخوششاننمیآید.
بهویژهدرزمانهكرونا،حضورآنهابیشترهمنگرانشان
میكند.میانهروهامشــكلیباحضوردستفروشهادر

متروندارندولیمیگویند:كاشمتروآنهاراساماندهی
كندكههمحضورشــانوهماجناسشانكنترلشده
باشــد.گروهیدیگریهمهستندكهكمهمنیستندو
میگویند:»ازاینزنانسوءاستفادهمیشود.«؛درواقع
میگویندهمیشــهپاییكمرددرمیاناستكهیادر
خانهنشستهوزنرافرستادهزیرزمینبرایشپولبسازد
یاداللی،واسطهای،سفتهبگیری،چیزیكهجنسو...
میگذارددربساطزناندســتفروشو...باقیماجرا.با
اینهمه،بازمیانزنانمســافردرزیرزمینتهران،به
اینصدایگروهیمیرسیمكهلطفابهدستفروشهای

متروخیلیجدیفكركنید.

حریم خصوصی 
افراد كه یكی 

از بدیهی ترین 
حقوق 

شهروندی شان 
است در ازدحام 
جمعیت واگن ها 
رعایت نمی شود 
و مسافرها را آزار 

می دهد

ژاد
سن

عبا
د
حم

ی/م
هر

مش
س:ه

عك
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كافه مترو

سلوك
بایدیادبگیریمازاموراجتنابناپذیررنجنكشیم.زندگی
ما،مثلهارمونیجهان،مركبازناهماهنگیهاوالحان
متفاوت،زیروبم،آراموگوشــخراش،كوتاهوبلنداست.
اگرموســیقیدانیفقطبعضیازآنهارادوســتداشته
باشد،چهمیتواندبسراید؟اوبایدبداندچگونهازهمهآنها
استفادهوآنهاراباهمتركیبكند.مانیزبایددرسلوكبا
خوبوبدهمینطورباشیم؛خوبوبدیكهجوهرآنها

باجوهرزندگیمایكیاست.

   مقاالت/ ميشل دو مونتنی

تاريخچه تقريبا همه  چيز/ بيل برايسن/ بخش 6، بزرگراهی 
به سوی انسان/ عصر يخ/ صفحه 546

وح
مد

شام
سا

س:
عك


فیلسوف 
زیرزمین واگن 1

متروگرام واگن 2

سرزمين گوجه های سبز

ستونمعرفیكوتاهنویسهایجهانبرایبهرهبرداریاز
نوشتههایشاندرایستگاهوواگن،دراینشمارهبههرتا
مولــراختصاصدارد.اوبارمان»ســرزمینگوجههای
ســبز«نوبلادبیــات2009رابرد.البتهایــنرماناز
بههمپیوسننوشتههاییكوتاهبهوجودآمده؛نوشتههایی
گاهبهاندازهیكپاراگراف،باتوصیفوفضاســازیهایی
شگفتانگیز،مثلاین:كودكیكهدررختخوابآرمیده،
میگوید:»اگرچراغراخاموشكنیدرختانســیاهبه
دروناتاقمیآیند.«مادربزرگبهبالینكودكمیآیدو
پسازمرتبكردنجایاومیگوید:»زودبخواب!وقتی
همهبخوابند،بادهمدرمیاندرختانمیخوابد«.اماباد
باچنینالالییكودكانهایهرگــزآرامنخواهدگرفت،

بلكهتنهامیتوانداندكیدرازبكشدواستراحتكند.
   سرزمين گوجه های سبز/ هرتا مولر

حكايت مورچه و شتر
اشــتریبامورچهایهمراهشد.بهآبرسیدند.مورچه

پایبازكشید.اشترگفت:
-چهشد؟

}مورچه{گفت:
-آباست!

اشتر،پایدرنهاد،گفت:
-بیا!سهلاست.آبتابهزانوست!

}مورچهگفت{...:
توراتابهزانوست،مراازسرگذشتهاست!

   مقاالت شمس/ شمس الدين محمد تبريزی

تاول 6
سحركجاست!
سحركجاست؟
بههوشباش.

بویشنداغبازمیآید.
-سحركجاست؟

ستارهیسحریدرعقیمابریسوخت.
مساستوخاكستر.

ونیستمعجزهایقعراینبلندكبود!
-كهبود؟

-هیچكس،اینجاگذرگهكوریاست
-چهگفت؟

-هیچكسیهیچگاههیچنگفت؛
وهیچهارهزد.

-كسینمیآید؟
درانتظــارنبــودیوگرنــه

میآمد.
-درانتظــارنمانــدیوگرنه

میتابید،
ستارهیسحری.

   شعر تاول6 از مجموعه 
شعر پياله دور دگر زد/ 

نصرت رحمانی

شعر روی 
ریل واگن 3

مسافر 
كتاب به 

دست
پیرپندواگن 4 واگن 5
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خط زرد

i

در شماره های قبلی همشهری مترو به حضور كالهبرداران 

اسكیمری و قاچاقچیان مواد مخدر در مترو پرداختیم و 

ماجراهایی باورنكردنی از تبهكارانی كه در ایستگاه های 

مترو تردد می كنند را روایت كردیم اما همیشه همه  چیز آنقدر سیاه نیست. 

در این شماره می خواهیم از حوادث سفیدی كه در مترو اتفاق می افتد، 

بنویسیم؛ از افرادی كه كیف های پر از پول و چك را در ایستگاه های 

مترو پیدا كردند، اما بدون هیچ چشمداشتی آنها را به  

صاحبانشان بازگرداندند.

آدم های امانتدار 
زیرپوست شهر 

3ماجرای خواندنی از 3شهروند درستكار كه كیف هایی پر از 

پول و چك را در مترو پیدا كردند و به صاحبانشان بازگرداندند

چك 450ميليونی

یكیازمهمترینماموریتهایمأمورانپلیسمترو،گشتزنیروی

سكویایستگاههاست؛چراكهبیشترینحادثههارویهمینسكوها

اتفاقمیافتد.مدتیقبلیكیازمأمورانپلیسمترورویســكویایستگاه

غذتاخوردهرادید.جریانهوایی
تجریشدرحالگشتزنیبودكهیكتكهكا

كهدرتونلوجودداردداشــتكاغذراباخودشمیبــردامامأمورپلیسكه

وشــدهبودفوراكاغذرابرداشتاماوقتیتایآنرابازكردفهمیدیك
كنجكا

كاغذمعمولینیســت.اویكچك450میلیونتومانیپیداكردهبود.یكبار

كراشــمردتاازمبلغآنمطمئنشود.
دیگربهدقتتعدادصفرهایرویچ

تاریخچكبهروزودروجهحاملبود.آنزمانایستگاهمتروخلوتترازهمیشه

بود.مأمورمتــرونگاهیبهاینطرفوآنطرفكرد.هیچكساوراندیدهبود.

چكرادوبارهتاكردوداخلجیبشگذاشتویكراستبهایستگاهپلیسرفت

وماجرارابرایمافوقشتعریفكرد.ماموروظیفهشــناسابتدابابانكتماس

وماجراراباآنهادرمیانگذاشتوسپستوانستشمارهتلفنصاحب
گرفت

چكرابهدســتبیاورد.درحالیكهچندســاعتبیشــترازپیداشدنچك

450میلیونتومانیدرایستگاهمترویتجریشنگذشتهبوداینمأمورپلیس

بدونهیچچشمداشتیتوانســتآنرابهصاحبشبرگرداند.حتیزمانیكه

صاحبچكقصدداشــتبهپلیسجوانبرایتشكر،مژدگانیبدهداوقبول

نكردوگفتكهوظیفهاشراانجامدادهاست.

عابربانك همراه رمز
كوتاهترینزمانممكنانجامدادتاكیفگمشدهگرفتــنازبانــكبــود؛كاریكهمردجــواندرنداشــتوتنهاراهپیداكــردنصاحبكیفكمكحالداخلكیفهیچشــمارهتلفنیاآدرســیوجودداخلاینحســاببانكی57میلیونتومانپولاست.بااینوقتیاینمردازطریقخودپردازموجودیكارتراگرفتفهمیدكرد.كناركارتعابربانكرمزآننیزرویكاغذینوشتهشدهبودوآن3میلیونتومانچكپولویككارتعابربانكقرارداشت،پیدایكیازاینافرادمردجوانیاستكهچندماهقبلیككیفكهداخلمیكنندودركوتاهترینزمانممكنآنرابهصاحبشبرمیگردانند.میانازدحاممسافرانمترو،كیفهاییپرازپولوچكوطالپیدامأمورانپلیسنیستند.بارهاشدهكهشهروندانعادیهمیشههمافرادیكهاشــیایقیمتیراپیدامیكنند

بهدستصاحبشبرسد.

50ميليون چك پول

ایســتگاههایمتروجاییاســتكهمعموالبیشــتر
شــهرونداندرآنجاعجلهدارندومیخواهندزودتراز
آنجاخارجشدهوبهكاروزندگیشانبرسند.شایدبههمیندلیل
استكهخیلیهادرهمینایستگاههایمترووسایلشانراگم
میكنند؛حتیاگرآنوســیلهیككیفپرازپولباشد.چندی
قبلیكیازمأمورانپلیسمتروچشــمشبهیككیفجیبی
مردانهافتادكهگوشــهایازپلههایایستگاهافتادهبود.معموال
كیفجیبییكیازمواردیاستكهدرایستگاههایمتروزیاد
پیدامیشــود.امااینكیفبابقیهكیفهاتفاوتداشت.وقتی
مأمورپلیساینكیفرابرداشــتوبازكرد،دیدداخلشپراز
چكپولاست.باورشنمیشدكهاینهمهپولرادرگوشهایاز

راهپلههایمتروپیداكردهاست.ابتداكمیاطرافشرانگاه
كردتاشایدصاحبكیفراپیداكنداماهیچكسآنجانبود.اوبه
باجهپلیسرفتوخوبداخلكیفرابررسیكرد.چكپولها
50میلیونتومانبود.اوابتدانمیدانستبایدچطورصاحباین
همهپولراپیداكنداماوقتیخوبداخلكیفراجستوجوكرد
یكشمارهتلفنپیداكردوباآنتماسگرفت.صاحبكیفوقتی
شنیدمأمورپلیسمتروكیفشراپیداكردهاستازخوشحالی
نمیدانستبایدچهكاركند.اوآنروزتامرزسكتهكردنپیش
رفتهبــوداماهوشــیاریودرعیــنحالامانتــداریپلیس
وظیفهشناسمتروباعثشد50میلیونتومانیكهگمكردهبود

پیداشود.

محمد جعفری
  خبرنگار
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هم مسير

عمليات ضدعفوني كردن متروي تهران متروبین

بي
حرا

نم
شایا

س:
عك


همشهری مترو را از جايگاه اختصاصی اش برداريد
 پيام ارسال شده از شماره 37... 0938135:

سالمبرروزنامهنگارانهمشــهري.آقابندهعرضيداشتم.همشهريمترو
خالصهتروليروزانهباشد؛مثالحتيتكبرگيباشداماهرروزباشد.

   پاسخ:سالمآقا،روزنامهنگارانهمشهري)خانموآقا(بهشماسالمميرسانند.درباره
موضوعيكهمطرحكردید،اتاقفكرهمشــهريمترومشغولبهكاراستوباتوجهبه
میزاناستقبالازنشریهوزیرساختهايموجوددرمؤسسههمشهريوشركتمترو،
بهزوديتغییراتدرقطعونوبتانتشارنشریهایجادميكند.شایدهمهرروزبهدست
شمارسیدیموخیليهمبیشترازتكبرگبودیم.گرچهخالصهنویسيدرهرحالتدر

ایننشریهرعایتميشودچونبایدسریعوراحتخواندهشویم.
سالمخستهنباشید،بندهابراهیميهستم،ميخواستمبگویمكهخیليكارقشنگي
كردیدكهروزنامهرابهصورترایگاندراختیارهمشهریاِنمتروسوارقراردادیدواینكه
خواهشميكنمداستانهاوروایتهايتاریخيبیشتريمثلداستانمترویشهر

آلمانمنتشركنید.
   پاسخ:ممنونازشما،خوشحالیمكهماراميبینید.بله،حتماروایتهايداستاني

دیگريدربارهمترودرشمارههايآیندههمشهريمتروميخوانید.
 پيام ارسال شده از شماره 78... 0912606:

همشهريمتروبهنوعيترویجمطالعهاست؛بهخصوصدرمسیرهايطوالني
گزینهخوبياست.فقطتقاضاميشودمطالبطوالنينباشندویادداشتكمترداشته
باشدومطالبطنزوجدولوسرگرميهايكوتاهبهآناضافهكنید؛بهگونهايكهمثالدر
فاصلهدوایستگاهیكسرگرميبهپایانبرسدیامثالبایكمطلبطنزكوتاهلبخندروي
لبآمدهباشد.بااینگرانيهاكارشماارزشمنداستامابرايعادتبهمطالعهكهثوابش
از70سالعبادتبیشتراستقدميارزندهبرداشتهاید.خداقوت.)ملوكيازطرشت(
   پاسخ:ممنونازشماكههمشهريمترورابهدقتميخوانید.درتالشهستیمبا
توجهبهكمبودجادرصفحهها،تاجايممكنمطالبدرخواستيبیشترمسافرانمترو

رامنتشركنیم.سرگرميوطنزهمچشم.
پيام ارسالي از خانم يا آقاي محسني:مافقطیكبارهمشهريمترورا
دیدیموبعدازآنهمشــهريدرمترودیدهنميشود.آیاچاپایننشریه

برايیكباربود؟
   پاســخ:پیامدردناكيبود.خیر،همشــهريمتروتنهابــرايیكبارنبود،این
شــمارهچهارمآناست.ماهرهفتهمنتشرميشویمواینكهبهدستشمانرسیدیم
نشاندهندهسیستمناكارآمدتوزیعنشریهاست.متأسفیموحتماپیگیريميكنیم.

تماس هایی 
از زیرزمین

02123023337
02123023916
@bamardom_hamshahri

شمارهتلفنارتباطیباخوانندگان

ارسالپیامكوتاهخوانندگان

تلگرامبامردم

از سرویس هاي بهداشتي تا شارژ واگن ویژه
موبایل در واگن

پاسخ اختصاصی برای پرسش بحث برانگیز هفته

تمديد مسابقه عكس و چند رسانه اي فرهنگ 
اقوام و مردم ايران در متروي تهران 

معاون امور فرهنگي و اجتماعي شــركت بهره بــرداري متروي تهران از تمديد 
مهلت ارسال آثار مربوط به مسابقه عكس و چند رسانه اي فرهنگ اقوام و مردم 
ايران در متروي تهران خبر داد. سيدمجتبي تقوي نژاد گفت: »با توجه به استقبال 
عالقه مندان به شركت در اين مسابقه مهلت ارسال آثار تا 20تير ماه 1400 تمديد 
شد.« مســابقه عكس و چند رســانه اي فرهنگ اقوام ايران در دو محور برگزار 

مي شود؛ 

1- فرهنــگ عمومي اقوام، شــامل 
فضاي اجتماعي عشايري، روستايي 
و شــهري، آيين ها، آداب و رسوم، 

مسكن، پوشاك.
2- حمل ونقــل شــهري شــامل 
عكس هايي از اقوام هنگام ســفر و 
جابه جايي در پايانه هاي مســافري 
)فرودگاه هــا، راه آهــن، اتوبوس و 

مترو(.

تقوي نــژاد خاطرنشــان كــرد: 
عالقه مندان به شركت در اين مسابقه 
مي تواننــد جهت نحوه شــركت، 
شرايط مسابقه و ارسال اثر به نشاني 
tehranpicturefestival.ir مراجعه 

كنند.
الزم به ذكر اســت، جوايز ارزنده اين 
مسابقه همزمان با دهه واليت به آثار 

برگزيده اهدا مي شود.

در شماره قبلي يكي از مسافران مترو چند پيشنهاد 
براي بهبود وضعيت مســافران در شهرزيرزميني 
تهران داشتند كه پاسخ به آنها را بايد از مسئوالن 
مترو پيگيري مي كرديم. ايشــان پيشنهاد داده 
بودند: 1-تعداد آبخوري هاي ايســتگاه ها بيشتر 
شود. 2- سرويس بهداشتي براي ايستگاه ها ساخته 
شود. 3- پريز برق براي شــارژ گوشي در محوطه 
ايستگاه ها و قطارها تعبيه شود. براساس وعده اي 
كه به ايشــان داده بوديم، موضــوع را با مديريت 
ارتباطات و اموربين الملل شــركت بهره برداري 
متروي تهــران و حومه در ميان گذاشــتيم و اين 

پاسخ ها را دريافت كرديم:

1 - سرويس بهداشتي براي ايستگاه ها 
ساخته شود

شــركتمتروازابتــدايراهاندازيایســتگاههااقدامبه
احداثســرویسهايبهداشتيدرایســتگاههایيكرده
كهدارايفضايبــازومحوطهبیروني،غیرازفضاياصلي
ایســتگاهبودهاندمانندایســتگاههايتهران)صادقیه(،
اكباتان،چیتگــر،ایرانخودروو...؛ضمــناینكهدركنار
ایستگاههايشهیدبهشتي،شهدايهفتمتیر،حرممطهر
امامخمیني)ره(،شهرداريهايمناطقهمسرویسهاي
بهداشتيعمومياحداثكردهاندكهدرحالبهرهبرداري
هستند.درسایرایستگاههابهدالیلمشكالتبهداشتيو
امنیتيامكاناستفادهعموميازسرویسهايبهداشتي
موجودكهبرايپرسنلپیشبینيشدهاست،وجودندارد،
مگردرشــرایطاضطراربرايافرادسالمندوكودكانكه
ميتواننــدپسازهماهنگيبامســئوالنایســتگاههااز

سرویسهايمخصوصپرسنلاستفادهكنند.

  2 -تعداد آبخوري هاي ايستگاه ها بيشتر 
شود

باتوجهبهشیوعویروسكروناوبراساسدستورالعملهاي
ابالغيازســويوزارتبهداشتودرمانآموزشپزشكي
بهشــركتبهرهبرداريمترويتهرانوحومهازاسفندماه

1398تماميآبخوريهايایســتگاههايمتروتااطالع
ثانويجمعآوريشدهاند.

3 -پريز برق براي شارژ گوشي در محوطه 
ايستگاه ها و قطارها تعبيه شود

درایســتگاههايقدیمــيپریزهــايبرقرويســكوو
تیكتهالدیگــروجودنــداردوليدرفضاي)ســكوو
تیكتهال(ایســتگاههايجدیدبرايكارهاياجرایيو
عملیاتتعمیرونگهداري،پریزبرقتعبیهشــدهوامكان
شارژموبایلنیزدراینقسمتوجوددارد.البتهصرفابراي
شارژموبایل،فضایيتعییننشدهاست.بهدلیلاینكهزمان
انتظارمسافررويسكوبسیاركوتاهبوده)چنددقیقه(ودر

اینزمانكوتاهامكانشارژموبایلوجودندارد.
درایستگاهتهران)صادقیه(كهانتظارمسافربرايقطارهاي
كرجطوالنيتراستكنسولشارژگوشيرويسكوتعبیه
شدهاســت.درقطارهايبرونشــهري)خط5(،بهدلیل
مســافتزیادومدتزمانطوالنيحضورمسافردرقطار
پریزبرقباشرایطاستانداردمهیابودامابهدلیلحفظایمني
مسافرانازمدارخارجشد.اینپریزهادرطبقههايمیاني
قطارهاوجودداشتودارايمحافظبرقگرفتگيمسافران
بود)بدینصورتكــهاگربخواهندقطعهايداخلیكياز
سوراخهايپریزواردكنند،امكاننداردوفقطاینكارباید
همزمانانجامشــودماننددوشاخه(امابعضيازشارژرها
استانداردنبودهوهنگامخارجكردنشارژرازپریزبهدلیل
فاصلهبینمیلهارتباطيسردوشــاخهباعایقبینآن،از
خارجشدنشــارژرجلوگیريكردهوبهدلیلفشاريكه
جهتبیرونآوردنشــارژرانجامميگرفت،شارژرازبدنه
خودخارجشدهوهردومیلهارتباطيشارژرداخلپریزباقي
ميماندكهاینامرباعثایجادخطربرقگرفتگيمسافران
ميشد.لذاباتوجهبهایمنيوحفظجانمسافرانپریزهاي
فوقازمدارخارجشدهاســت.درقطارهايدرونشهري
همبهدلیلمســافتهايكوتاهبیندوایستگاه،ازدحام
مسافروجلوگیريازاختالالتناشــيازتجهیزاتبرقي
غیراستانداردرويشبكهوسیستمهايكامپیوتري،نصب

پریزدرطراحيداخليناوگانحذفشدهاست.
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سرگرمي هاي واگني

 زبان آموزي از اين ايستگاه
قطارها را به مقصد برسانتا آن ايستگاه

بهترینراهبراياینكهدرطول

اپليكيشن
سفربامتروازاینسربهآنسر
شهر،وقتخودراهدرندهید،
انجامیكفعالیتذهنياست.
شــایدفراگیريیكزبانخارجي،گزینهایدهآلي
باشــد.محیطتقریباامنمترووایستگاههااجازه
ميدهدتــاراحتترازكوچهوخیابانازگوشــي
تلفنهمراهخوداستفادهكنید،پسميتوانیدیك
اپلیكیشــنیادگیريزبانخارجيرويگوشــي
موبایلهوشمندخودنصبكنیدواستارتآموزش
زبانيكــهبهآنعالقهداریدرابزنید.اپلیكیشــن
دولینگو،برايشروعكارانتخابمناسبياست.این
اپلیكیشنرایگانبهشماامكانميدهدتاهرزباني
كهدوســتداریدازجملهانگلیســي،اسپانیایي،
ایتالیایي،آلمانيوحتيچینــيوژاپنيو...رابه
شكليكامالسرگرمكننده،یادبگیرید.اگرآشنایي
ابتدایيبازبانموردنظرتــانداریدميتوانیددر
آزمــونتعیینســطحشــركتكنیدیــابدون
درنظرگرفتنآموختههايقبليازسطحمقدماتي
كارراشروعكنید.باكاملكردنهردورهازآموزش،

قفلمرحلهبعديآموزشبازميشود.

Lumosityازبهترینبازيهايمخصوصمتروواتوبوساســت.ایندرواقع

بازي
برنامهايبرايتمرینهايذهنيبااستفادهازبازيهايجذابوسرگرمكننده
اســت.مجموعهبازيهايایناپبهافزایشتمركز،كاهشاسترس،افزایش
اعتمادبهنفس،ســرعتدرتصمیمگیريو...كمكميكند.شمابانصباین
برنامه،هرروزسهبازيجدیدومتفاوتدراختیارداریدوميتوانیددرهرساعتيازروزبهتجربه
آنهابپردازید.یكيازبازيهايLumosityكهميتوانیمآنرادرفهرستبهترینبازيهايمترو
واتوبوسقراردهیمTrain ofThoughtنامدارد.دراینبازيكهذهنوســرعتعملشمارابه

چالشميكشد،بایدقطارهارابهایستگاههايخودشانهدایتكنید.

يك ايستگاه مانده به پايان يورو2020

همینكهحرفازرویارویيآبيوقرمزباشد،

تماشاييها
بازيحساسميشود.استقاللوتراكتوردیگر
امیدچندانيبهتصاحبجامقهرمانيلیگبرتر
ندارند،بااینهمه،بازیاســتقالل-تراكتور
همیشهجذابودیدنياست.اینبازيازهفته26لیگبرترایران،
روزسهشنبه15تیر،ســاعت19:45درورزشگاهآزاديبرگزار
ميشــود.همینسهشــنبه،فقط5دقیقهبعدازشــروعبازي

اســتقاللوتراكتور،یعنيدرســاعت19:50مدعي
اصفهانيجامدرزمینپیــكانبرايباقيماندندر
كــورسقهرمانيباپیــكانميجنگــد.فوالد-
پرسپولیس،سهشنبهشــبساعت21:35باهم
بازيميكنند.اینبازيميتواندیكيازمهمترین
بازيهايقرمزهايتهراندرراهدستیابيبهجام

قهرمانيباشــد.یورو2020بهعنــوانجذابترین
رویدادورزشياینروزها،بهمراحلپایانينزدیكشده

است.امروز)شنبه12تیر(نامدوتیمباقيماندهاز4تیمراهیافته
بهمرحلهنیمهنهایيمشخصميشود.بازياولساعت20:30و
بازيدومهمساعت23:30.بعد،بازيها3روزتعطیلميشودو
دراینمدت4تیمراهیافتهبهنیمهنهایيبرايرســیدنبهفینال
برنامهریزيميكنند.بازيهــايمرحلهنیمهنهایيدرروزهاي
سهشنبه15تیروچهارشــنبه16تیر)هردودرساعت23:30(
برگزارميشوند.البتهدراینبین،بازيهايكوپاآمهریكا)جام
ملتهايآمریكايجنوبي(راهمبرايجماعتشب
بیدارداریم.مرحلهیكچهارمنهایيوپسازآن
نیمهنهایــياینبازيهــاازشــنبه12تیرتا
چهارشنبه16تیربرگزارميشود.تمامبازيها
همازســاعت1:30تا5:30بامداداست.وقتي
بيخوابيســراغآدمبیاید،برزیــل،آرژانتین،
اروگوئهوشیليبامســي،نیمار،سوارز،ویدالو...

سرگرممانميكنند.


