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اسكن كنید
و جدیدترین
شماره همشهری
مترو را روی
گوشی تلفن
همراه خود
بخوانید
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براي سفر سالم در مترو
بايد چطور از خودمان مراقبت كنيم؟

افسانههای مترو

نبرد متروی
مگاسيتی

ويروسر و

4و5

باخودتنيار...

متروي دهلي ،ازدحام موتورها و
سهچرخههاي سنتي را اندكي كم كرده است

نه به اتو ريكشا !

2

6و7

چند شگرد ساده برای
سرمایهگذاری با حداکثر

20ميليون تومان
وجه رایج مملکت

آرزوهایبزرگ
 2تا7

سيم و كابل؛ ارزان بیدليل؟

كابلكشی
ميان داد زنهای مترو
8
عکس :منا عادل

2

سرمایهگذاری با حداکثر آرزوهای
20ميلي
ون تومان بزرگ
وجه رایج مملکت
چند شگرد ساده برای

ایستگاه ملت
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براي سفر سالم در مترو بايد چطور از خودمان مراقبت كنيم؟

l

ويروسروباخودتنيار...

n

o

عاطفه چوپان| با هر میزان سرمایهای که توی حساب بانکی یا زیر متکایتان دارید ،حتما این روزها مهمترین
سوال ذهنتان این است که «در این وضعیت اقتصادی با این پول چکار میشود کرد؟» خب من امروز خیلی
مفید و خالصه چند چراغی را که احتماال توی ذهن خودتان هم چشمکی زده برایتان روشن میکنم .فرض
کنیم 20میلیون تومانی پسانداز دارید و این هفته میخواهید با آن سرمایهگذاری کنید:
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مهتاب خسروشاهي| براي ترافيك بيپايان و رنجآور كالنشــهرهايي مانند تهران ،مترو ،يكي از بهترين
گزينهها براي رهايي از اين رنج است .هزينه مناسب و امكان رسيدن بموقع ،از ديگر ويژگيهاي آن است .اما همه
اين محاسبات را موجودي ذرهبيني به هم زد .كروناويروس كه آمد ،مترو به يكي از ناامنترين وسايل نقليه عمومي
تبديل شد .دليل آن شلوغي مترو و ناتواني در رعايت فاصله ايمني و پخش ويروس بوده و هست .اما بيشتر اقشار
جامعهبايدازمترواستفادهكنند.بنابراينبهترينراهكار،فراگيرينكتههاييبرايهمزيستيباويروسوجلوگيري
از تهاجم آن به بدن است.

در مقصد تعويض كنيد

به اندازه عرض شانه

داخــل مترو حتما از دو ماســك
استفاده كنيد كه بهتر است ماسك
رويي از انواع مقاوم مانند ماسك
 N95باشــد .هماكنون بهدليل
گرماي هوا و تعرق وخیسشــدن
ماســك ،تعويض ماسك ضروري
است .بنابراين بعد از خروج از مترو و
رسيدن به مقصد ،ماسك را تعويض
كنيد.

شلوغي مترو اجازه نميدهد فاصله يك
تا يكونيم متري را رعايت كنيد .اما با
چند راهكار ميتوانيد كمي فاصله را با
اطراف بيشتر كنيد .بازكردن پاها ،كمي
بيش از اندازه عرض شــانه و دست به
سينهشدن اما با فاصلهگرفتن دستها
از هم ميتواند به فاصله شما با اطراف
اضافه كند.

پيش از طلوع انسان

مترو ،اصوال مكان شلوغي است
اما در بعضي از ســاعتهاي روز
خلو تتر است .بهتر است پيش
از رسيدن به زمان شلوغي مترو،
سوار مترو شويد .اين نكته را در
برگشت به منزل هم رعايت كنيد.

سيم وصل كنيد

در منزل شارژ شويد

حواستان به اعتبار كارت مترو باشد و تا پيش از تمامشدن
اعتبار آن ،كارت را از طريق برنامههاي اينترنتي ،شارژ كنيد.
به اين ترتيب نياز به ايستادن در صف شارژ كارت وجود ندارد.
الكلكاري ،پيش از نشستن

پنجره را باز كنيد

درست است كه مترو ،هر روز ضدعفوني ميشود اما بهتر است پيش از نشستن روي
صندلي مترو يا گرفتن دستگيره و يا ميلههاي مترو ،سطوح را با الكل تميز كنيد.

ك
در مقابل انتشار ويرشورهاي مختل
ف
ج
ها
ن
چ
و
طور
س كرونا در مت
رو ايستادند؟

كاهشظرفيتحضور
برايافزايشظرفيتحيات...
ســها دادمند| فقط در فيلمها ديده بوديم كه هر كسي ميتواند بمبي
انفجاري ميان جمعيتي باشد و بيماري يا عارضهاي را ميان همه منتشر كند.
كافي بود اين شــخص وارد فضايي عمومي مانند مترو شود و از همان لحظه
فاجعه آغاز شود! اين هراس سينمايي با شــيوع ويروس كرونا ،به واقعيت
تبديل شد .پس از آن هر كشــوري ،مقرراتي را براي كاهش بار آلودگي در
شهرها آغاز كرد كه يكي از موارد مهم آن ،مراقبت از وسايل نقليه عمومي
مانند مترو بود .در كشور ما هم راهكارهايي ارائه و اجرا شد اما ميخواهيم
ببينيم ساير كشورها در دوره همهگيري چه كردند.

هواكش مترو ،براي تعويض هواي
داخل واگنها مناسب است اما در
شلوغي ،كافي نيست؛ بنابراين
پنجرههاي واگنها را باز كنيد.

خطوط متروي اروپا ،پيش از شــيوع ويروس كرونا،
ساالنه شاهد 15.2ميليارد سفر بوده كه 60درصد اين
سفرها بين 10كالنشهر اروپايي و به شكل خاصتر،
بين شهرهاي لندن ،پاريس ،برلين ،مادريد و مسكو
گزارش شده است .در رأس اين سفرها ،سفرهاي درون
و برونشهري كاري و تفريحي است .اما پس از شيوع
كرونا ،ديگر خطوط مترو ،مكان امني براي سفر نبود تا
اينكه هر يك از كشورها ،قوانيني را براي استفاده از مترو
و جريمه قانونشكنان آن وضع كردند .اين قوانين روي
ت نكات
افزايش فاصله اجتماعي افراد در مترو و رعاي 
فردي براي جلوگيري از پخش ويروس تأكيد داشتند.
بعضي مراقبتها مانند تعطيلي تمامی فروشگاههاي
داير در فضاي متــرو و ممنوعيت مصرف خوراكي در
طول سفر با مترو از موارد همگاني به اجرا درآمده در
تمامي متروهاي كشورهاي اروپايي بود.

در دايرهها باشيد

متروشلوغاست،بنابراينايستادنرويدايرههاييكه
داخلمترويارويصندليهاقراردادهشده،سختاست.
اماسعيكنيدتاحدممكنبهاينعالمتهادقتكنيد.

پيش از سوارشــدن به مترو،
هندزفري تلفن همــراه را به
موبايل و به گــوش خود وصل
كنيد .به ايــن ترتيب اگر تلفن
شما زنگ بزند ،نيازي به گشتن با
دست آلوده داخل كيف يا جيب
براي پاسخدادن به تلفن نيست.

در متروي مادريد
چه گذشت؟

آمار روزانه ســفر با مترو در شهر مادريد
پيش از شيوع ويروس كرونا1.4 ،ميليون
نفر گزارش شده است كه اين آمار پس از
شيوع كرونا به 350هزار نفر كاهش يافت.
كاهش:كاهشظرفيتحملونقل،نخستين اتفاق
در متروي مادريد بود ،بهطوري كه فقط با ظرفيت
25درصد فعاليت خود را شروع و ادامه داد.
ايمني فردي :همه افراد بايد از ماسك و دستكش
استفاده كرده و عدماستفاده از آنها در طول سفر
با مترو ،ممنوع شد.

شمارش خودكار :گيتهاي ورود به مترو به سيستم
شمارش افراد مجهز شــده و پس از رسيدن به حد
نصاب ،به شكل اتوماتيك گيتها بسته ميشدند .از
سوي ديگر ،مسئوالن مترو ،مكان نشستن افراد روي
صندليها-بافاصلهدوصندلي-رانيزكنترلميكردند.
خط قرمز :مشــخصكردن خطــوط و دايرههاي
قرمز براي ايســتادن هر فرد و فاصله بين افراد تا
مكانهايي مانند محل فروش بليت با هدف رعايت
فاصله ايمني
ضدعفوني :هر شــب ،پس از پايان كار مترو ،همه
خطوط متروي مادريد ضدعفوني ميشدند.

20ميليون تومان

بـازار سـکـه و طـال

چراغ پرنور بازار سکه و طال

یکی از چراغهای چشــمکزن ذهنتان بیبروبرگرد بازار طال و سکه است.
«طال را هر وقت به بازار ببری نقد است».این یعنی اگر اولویتتان برای
سرمایهگذاری سرعت نقدشوندگی است و از طرفی دلتان میخواهد
سرمایهتان همیشه زیر سرتان باشد ،این بازار جای شماست.
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بهترین مکان برای خرید و فروش طال و
سکه هم راسته زرگرها در بازار بزرگ
تهران است .برای دسترسی به این
بازار شما باید در ایستگاه 15خرداد از
مترو پیاده شوید.

ایستگاه 15خرداد
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هرچه تماس پوست بدن با عوامل آالينده كمتر باشد ،احتمال ابتال كمتر است .مترو ،مكان شلوغي است .باوجود رعايت فاصله ايمني ،ممكن است در معرض تماس با ديگران يا دستگيره و صندلي و ...مترو وجود داشته باشد.

كفشمناسب:كفشتابستانيمانندصندل،مناسباين
فصل است اما احتمال آلودگي پا -مثال پاخوردن كفش
و پا توسط ديگران -در مترو بيش از هر مكان ديگري
است .بنابراين از كفشهاي خيلي روباز استفاده نكنيد.

تا نزنيد :اگر عادت به تازدن آستين
داريد ،داخل مترو اين كار را نكنيد.
آستين محافظ پوست دست شما
در مقابل تماس با ويروس است.

محكم ببنديد :درباره خانمها ،دستزدن به شال و روسري،
يكي از عوامل انتقال ويروس اســت؛ بهويژه كه شال و
روسري نزديك صورت هستند .بنابراين شال و روسري را
طوري سر كنيد كه نياز ب ه دستزدن به آنها نباشد.

تا بزنيد :اگر شلوار شما بلند است ،حتما پايين آن را تا
بزنيدتاتماسآنبازمين،رويكفشواحتمالپاخوردن
در شلوغي مترو به حداقل برسد .درباره دامن ،مانتو و
چادرنيزبهتماسپاييناينلباسهابازمين،دقتكنيد.

در سبدي جدا بگذاريد

البته كه حضور فروشندگان هميشگي
مترو در دوره كرونــا ممنوع و اكنون
كاهش يافته است اما بازهم حضور دارند.
اگر چيزي از آنها ميخريد ،خريدتان
را داخل كيف نگذاريد .كيســه
پارچــهاي جداگانهاي همراه
داشته باشــيد و خريدها را
داخل آن بگذاريد.

لباس دست راحت باشد

هوا گرم است .از طرفي استفاده از دستكش ،هزينهبر است اما دستزدن به ميلهها و دستگيرههاي مترو ،عاملي براي انتقال
ويروس كروناست؛ بهويژه اگر عادت بهدستزدن به مقنعه ،شال ،موبايل و ...داريد .بنابراين ميتوانيد از دستكش نخي استفاده
كنيد .بعد از رسيدن به منزل ،دستكش را درآورده و بشوييد و در آفتاب پهن كنيد (آويزانكردن آن در مقابل آفتاب كافي نيست).
اگر مقصد شما محل كار است ،دستكش را درآورده و داخل نايلون بگذاريد .داخل نايلون الكل زده و در نايلون را گره بزنيد.

روزه مترويي

باشيوعكرونا،بسياريازدكههايعرضهموادغذاييتعطيلشدند.اماتعطيليكاملنيستوبعضيازآنهاهنوزهمفعال
هستند .نخست اينكه ،از خريد خوراكيهاي بدون بستهبندي داخل و بيرون از مترو جدا ًخودداري كنيد .دوم اينكه
داخل مترو نخوريد و ننوشيد چون بايد ماسك را برداريد .بنابراين داخل مترو ،تا ميتوانيد روزه باشيد.

در متروي پاريس چه گذشت؟

در متروي لندن چه گذشت؟

در متروي برلين چه گذشت؟

آمار سفر با مترو در شهر پاريس ،پيش از شيوع كرونا ،روزانه5ميليون
نفر گزارش شده كه بر اين اساس ،روزانه 10ميليون جابهجايي در اين
كالنشهر اتفاق ميافتاده است.

لندن يكي از كالنشــهرهايي بود كه از همان ابتداي شيوع كرونا،
بهشدت درگير ابعاد مختلف آن شد .اگرچه تقريبا شهر وارد قرنطينه
شد اما بازهم ميزان شيوع گسترده بود .جهش ويروس ،آسيب جدي
ديگر به اين شهر وارد كرد.
آمار روزانه 5ميليون ســفر با متروي شهري در شهر لندن پيش
از شيوع ويروس كرونا به رقم  560تا 750هزار نفر در روز كاهش
يافت.

پيش از شيوع كرونا ،آمار روزانه سفر با متروي برلين3 ،ميليون نفر
بود اما پس از شــيوع كرونا مقدار اين عدد به كمتر از نصف كاهش
يافت.

كاهش :ظرفيت جابهجايي مسافر به 75درصد كاهش يافت .ظرفيت
مسافر در هر مترو به 180نفر كاهش يافت .اين درحالي است كه پيش از
شيوع كرونا ،تعداد مسافر در هر قطار 700نفر بوده است.
ايمني فردي :استفاده از ماسك براي همه افراد -در موجهاي نخست
همه افراد باالي 12سال و پس از آن ،همه افراد -الزامي شد و درصورت
تخلف ،هر فرد بايد 145يورو جريمه پرداخت كند .بعضي مراقبتهاي
ويژه نيز وجود داشت .براي مثال در منطقه «ايل -دو» فرانسه ،افراد بايد
از كارفرماي خود گذر عبور داشتند تا ميتوانستند در زمان شلوغي مترو
از آن استفاده كنند.
ضدعفوني :هر شب ،پس از پايان كار مترو ،همه خطوط متروي پاريس
ضدعفوني ميشوند.
*نكتهويژه:درصورتيكهفرديبدونماسكدرمتروعطسهياسرفهكند،
مبلغ135يورو عالوه بر جريمه عدماستفاده از ماسك بايد پرداخت كند.

كاهش :پس از تعطيلي گســترده ،مترو با حداقل ظرفيت يعني  13تا
14درصد شروع به فعاليت كرد و بهتدريج به 60درصد و سپس 75درصد
افزايش يافت.
ايمني فردي :استفاده از ماسك براي همه افراد باالي 10سال ضروري
اســت .رعايت فاصله فردي در مترو از ديگر قوانين تعيينشده است.
درصورت عدماستفاده از ماســك ،هر فرد بايد 100پوند جريمه نقدي
پرداخت كند.
ضدعفوني :هر شــب ،پس از پايان كار مترو ،همه خطوط متروي لندن
ضدعفوني ميشوند.

كاهش :ظرفيت جابهجايي مسافر به  35تا 40درصد كاهش يافت.
ايمني فردي :رعايت فاصله يك و نيم متري در مترو و ضرورت استفاده از
خودروي شخصي در ساعتهاي پرتردد .استفاده از ماسك در تمام وسايل
نقليه عمومي مانند مترو براي همه افراد باالي 6سال .مبلغ جريمه هر فرد
بدون ماسك50،يورو است .افراد بايد پيش از استفاده از مترو ،بليت خريده
و مكان نشستن خود را رزرو كنند .در انگلیس هم اگر فردي بدون بليت
رزروشده وارد مترو شود ،مبلغ 10پوند جريمه ميشود.
ضدعفوني :هر شــب ،پس از پايان كار مترو ،همه خطوط متروي برلين
ضدعفوني ميشوند.
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بازار ارز و صرافيها

ارز همیشه خوشسود

نوســانات شــدید اقتصــادی و سیاســی فضــای جذابــی را بــرای
سرمایهگذاری در بازار ارزهای خارجی فراهم کرده و بازار ارز هم یکی
از آن بازارهاست که میتوانید با سرمایه خرد روی آن حساب باز کنید،
نقدشوندگی آن به راحتی طال و سکه و حتی از آن هم راحتتر است.
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برای خرید ارز پیشنهاد ما به شما
صرافیهای چهارراه استانبول است .برای دسترسی
به این بازار باید در ایستگاه سعدی از مترو پیاده
شوید .راستی! حواستان به دستفروشها باشد و
حتما از صرافیها اقدام به خرید کنید.

m

افسانههای مترو

نبردمترویمگاسيتی

خالصه داستان

شهاب شهسواري| ماتريكس
يا به قــول زباندانها ميتريكس
يا در رياضيات خودمان ماتريس،
يكــي از فيلمهايي اســت كه با
قطعيت ميتوان گفــت دروازه
ورودي ســينما از قرن  ۲۰به قرن
 ۲۱محسوب ميشود .سهگانهاي
به كارگرداني خانواده واچووسكي
(آن موقع برادران واچووســكي
بودند و بعدا ً دوباره بازهم در اينکه
خواهران واچووسكي خطاب شوند
ترديد كردند و نهايت ًا فع ً
ال به همين
خانواده واچووسكي رضايت دادند)
كه نخستين قسمتش در واپسين
سال قرن بيستم منتشر شد.
بعيد اســت به هر طريقي فيلم
را نديدهباشــيد .اگــر نديده
باشيد چه براي ســرگرمي ،چه
براي هيجان و چــه براي مدتها
وســواس درخصــوص عمــق
علمي-افسانهاي داستان ،گزينه
خوبي اســت؛ بهخصوص قسمت
اول كه به ســادگي «ماتريكس»
( )The Matrixنامگذاري شده
است .در مورد كيفيت و محتواي
دو قسمت ديگر ،بحث و جدل زياد
است ،هر چند آن دو نيز دستكم
به لحاظ محتوا و اكشن و هيجان،
دست كمي از قسمت اول ندارند.
اما اينجا قــرار گفتوگو در مورد
مترو است.
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نسرين بختياري|
در ايستگاه فردوســي ،همان كه دقيق ًا راه به
خيابان سپهبد قرني باز ميكند ،به فاصله خروج از گيت كنترل
و رفتن روي پلههاي برقي ،هميشه از دور صداي موسيقي به گوش ميرسد و
تو با هزار خيال همچنان شنواي موزيكي هستي كه از گذرگاههاي ورود و خروج مترو به
ي ساز و خوانندهاش ميآيد .من اسم اين منطقه را گذاشتهام «تونل موسيقي»
كمك انعكاس صدا 
و همينطور كه دستم روي پلهبرقي ميرود ،چشمم را ميبندم تا بهتر بشنوم .اين بار جوان بلندقامتي
يايغزالمن»وتابهباالبرسم،يادمميرودپيافكار َگسمرابگيرم
ميخواند«:يكشبازخيالمن،نميرو 
و ذهنم براي لحظهاي گذشته و آينده را از ياد ميبرد و بعد از آن پرسشي ذهنم را بهخود مشغول ميكند كه
طنينصدايموسيقيدرمتروگوشچندنفررابرايشنيدنشتيزميكند؟آيامردمازموسيقينوازندگانيكهدر
ورودي متروها مينوازند و به آن موسيقي خياباني گفته ميشود ،تأثير ميپذيرند و آيا اصال اين شكل از نواختن
موسيقي ميتواند جرياني تأثيرگذار محسوب شود؟ پاسخ اين پرسشها را از رضا مهدوي ،پژوهشگر موسيقي،
نوازندهومجريتلويزيونپرسيدهايم.

مهدوي در ابتدا به جريانسازي موسيقي اشاره ميكند؛
«موسيقي اعم از باكالم ،بيكالم ،خوب و بد از گذشتههاي
دور ميان همه مردم جهان جريانســاز بوده است .مسلم
است كه موسيقيهاي بيكالم خالص و مجردند و جايي
موسيقي مشكل ايجاد ميكند كه كالم نامربوطي تلفيق

«ايستگاهموسيقي»
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خالصه داستان اين است كه گروهي از
ماشينهاي پيشرفته با هوش مصنوعي،
بر كره زمين ســيطره يافتهاند و از بدن
انســانها براي توليد انرژي مورد نياز
خودشان استفاده ميكنند .ماشينها
شــهري مجازي با نام «مگاســيتي»
ساختهاند كه انســانهايي كه درواقع
بد نها يشان درون باتريهاي ماشين
در حال توليد انرژي هستند ،در خيال
خود به زندگي عادي در آن مشــغولند.
گروهي از انسانها از اين واقعيت آگاه
شدهاند و براي مبارزه با ماشينها دست
بهكار شدهاند .اين دسته افراد را به اسم
«قرص قرمزي»ها ميشناسيم ،كساني
كه انتخاب كردهاند از شهر خيالي بيرون
بيايند و به مبارزه با ماشــين بپردازند.
نئو (با بازي كيانو ريوز) يكي از اين افراد
اســت ،كه بعد از آنكه توسط گروهي از
مقاومت كشف ميشــود ،بعد از كش و
قوس فراوان تصميم ميگيرد قرص قرمز
را بخورد و به مقاومت بپيوندد .در ميان
مگاسيتي كه توسط ماتريكس كنترل
ميشود ،گروهي از «برنامهها»ي رايانهاي
هستند كه براي جلوگيري از شورش و
اقدامهاي غيرقابلقبول توسط انسانها
انتظام شهر را كنترل ميكنند .يكي از
اين برنامهها «مأمور اســميت» (با بازي
هوگو واالس ويوينگ) است كه در مورد
نئو تحقيق ميكند و ميخواهد از طريق
او كل ماموريت مقاومت را شكست دهد.

ميشود و ساحت آن را خدشــهدار ميكند .ما باور داريم
كه موســيقي جريانســاز اســت و از لحاظ روح و روان
تلطيفكننده و درمانگر اســت و بهطــور قطع در محيط
شلوغ و پراســترس چه براي كاركنان مترو و چه كساني
كه مسافر دائمي اين وسيله نقليه هستند ،آرامبخش است
و موجب ميشــود كه كمتر متوجه سروصدا يا كاستيها
شوند .همچنين اگر موسيقي مناسبي در ايستگاهها
پخش شــود ،نتيجه خوبي دارد و در شيوه
ارتباط صحيح مردم با يكديگر تأثيرگذار
و جريانساز است».
او اشاره ميكند كه خودش وسيله
شــخصي دارد ،اما مترو سوار
ميشود و شــنواي اين نوع
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عینک بدبینی به بورس را بردارید

اگرچه ریزش شدید قیمت ســهام در  ۱۰ماه اخیر به هیچوجه قابلچشمپوشی
نیســت اما همه ما به خوبی میدانیم آنها که با هوشــمندی و علم به بازار بورس
سالهاست در آن فعالیت میکنند سود خوبی کردهاند .پیشنهاد ما به شما فقط و
فقطاگرقصدسرمایهگذاریبلندمدترادارید،ورودآگاهانهبهبازاربورساست.
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ماجراي باجه تلفن ايستگاه مترو

اولين نبرد

از داستان كه بگذريم ،حرف مترو خوشتر است .نخستين نبرد ميان قهرمان
داستان ،نئو با ضدقهرمان داستان (دستكم در قسمت اول و البته تا جايي
كه ميدانيم او يك برنامه رايانهاي بيشتر نيست كه تصادف ًا خودش هم به يك
ويروس تبديل ميشود كه برنامه ماتريكس را مختل ميكند ،همهچيز زير
سر ماشينهاست ،مأمور اسميت طفلك را آنقدر سرزنش نكنيد) مأمور
اسميت ،مبارزهاي جانانه ميكند.
ماجرا از اين قرار اســت كه مقاومت روي عرشه در جهان واقعي و خارج از
كنترل ماتريكس و ماشــينها زندگي ميكنند .اما براي مقاومت ،كسب
اطالعات و انجام عمليات خرابكارانه مجبورند وارد مگاسيتي و شهر خيالي
شوند .اين سفرها از طريق وصلشدن به يك صندلي مخصوص انجام ميشود
و درحاليكه جسم واقعي فرد همچنان در عرشه است ،جسم مجازي او به
مگاســيتي ميرود .در يكي از اين عملياتها ،مورفيوس (با بازي لورنس
فيشبرن) توسط مأموران «برنامه» بازداشت ميشود .نئو همراه با ترينيتي
(با بازي كري آن ماس) مأمور ميشوند كه او را آزاد كنند .سكانسهاي اكشن
اين بخش از فيلم بسيار جذاب است ،اما جايي كه براي ما مهم است ،بعد از
آزادي مورفيوس ،زماني است كه تيم تصميم به بازگشت به عرشه ميگيرد.
تانك (با بازي ماركوس چانگ) از تيم ميخواهد كه به يك ايستگاه مترو
بروند كه در آنجا با استفاده از يك تلفن عمومي ،به عرشه برگردند (نپرسيد
چرا ،در ماتريكس با اســتفاده از خط تلفن سيمي جسم مجازي به جسم
واقعي بازميگردد) .تيم به باجه تلفن عمومي ميرسد ،تانك زنگ ميزند،
مورفيوس گوشي را بر ميدارد و بهسادگي به عرشه بازميگردد .حاال بايد
گوشي تلفن عمومي درون ايستگاه مترو را سر جايش گذاشت تا نفر بعد
برود .در گوشهاي از اين ايســتگاه كثيف شهر مگاسيتي ،يك بيخانمان
روي زمين خوابيدهاست كه با تعجب ،محوشدن مورفيوس را ميبيند .اين
احساس در مرد بيخانمان ،در برنامه ماتريكس درك ميشود و بالفاصله
مأمور اسميت خود را در قالب آن فرد درميآورد تا جلوي بقيه تيم تحت
تعقيب را بگيرد .همزمان ترينيتي به نئو ميگويد كه قصد دارد چيزي به او
بگويد .اما پيش از آنكه وقت گفتن آن حرف مهم شود ،تلفن زنگ ميزند و
ترينيتي گوشي را برميدارد تا به بقيه در عرشه بپيوندد .همينجا يك تعليق
كوتاه و هيجانآور رخ ميدهد؛ اسميت كه از قالب مرد بيخانمان بروز كرده
است به سمت ترينيتي شليك ميكند ،وقتي تصوير باجه تلفن را ميبينيم،
ترينيتي رفته و گوشي تلفن با گلوله مأمور اسميت از بين رفتهاست.

h

بـازار بورس

موسيقي هم هست؛ «مردم اگر در هرجا اعم از وسايل نقليه
عمومي ،مترو و فروشگاه شنواي پخش موسيقي باشند،
كمتر متوجه بديها ميشوند و اگر هم اعتراض نابهنگام و
سوءتفاهمي ايجاد شود ،سريع برطرف خواهد شد و موجب
ميشــود كه مردم بهراحتي عصباني نشــوند .موسيقي
قابليتهاي فراواني دارد و خوشبختانه از سالي كه مترو
تصميم گرفته موسيقي را در ايستگاهها پخش كند ،شنواي
آن بودم .البته درباره نوع و كيفيت موسيقياي كه پخش
ميشود ،بيشتر بايد تحقيق كرد».

است و حاجيفيروزها و نوازندگان دورهگرد جزو اين طيف
هســتند .همچنين نوازندگان آكاردئون و ويولن در ايام
خاصي ميآمدند و در خيابان مينواختند ،اما بعد از آغاز
بهكار مترو خوشبختانه موسيقي خياباني شكلي جدي
بهخود گرفت و حتي خودم بارها درخواست كردم كه اين
گروه از نوازندگان با تأســيس صنف وجاهت قانوني پيدا
كنند .اين گروه از نوازندگان كساني هستند كه به داليل
مختلف ازجمله نبود تمكن مالي به تاالرهاي موسيقي راه
پيدا نكردهاند».

اين كارشناس موسيقي با نقبي به گذشته و موسيقي
خياباني و نوازنــدگان دورهگرد ميگويد« :موســيقي
خياباني يكي از هنرهاي شــاخص يكصدسال اخير بوده

مهدوي معتقد است كه وجود اين نوازندگان موجب
تغيير فضاي شــهري و روحيه مردم ميشود و اگر مردم
غمي داشته باشند ،لحظهاي ميايســتند و غمشان را از

برای سرمایهگذاری در بورس نیازی
به رفتن به جایی ندارید و آنالین هم میتوانید
سهام بخرید اما سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران در خیابان مالصدرا واقع شده و نزدیکترین
ایستگاه مترو به آن «میرداماد» است.
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تا اينجاي داســتان نئو و مأمور اسميت
چندان رودرروي هم قــرار نگرفتهاند اما
اينبار ماجرا جدي است .گوشي تلفن از كار
افتاده و نئو راهي براي بازگشت به عرشه
ندارد .اســميت با يك اسلحه به سمت او
نشانه رفتهاست .نئو پشت سرش را نگاه
ميكند و پلههاي مترو را براي فرار ميبيند
اما تصميم ميگيرد كه بايستد و مبارزه كند
و اسميت را از پا دربياورد .دعواي دوطرف
ديدني و جذاب است .اسميت اول حسابي
از خجالت نئــو در ميآيد اما نئو بهتدريج
تواناييهاي جديد خود را درك ميكند و
باور ميكند كه همان «د وان» يا «احد واحد»
افسانه ماتريكس است .او تمامي حركات
ايجنت اسميت را ياد ميگيرد و خيلي بهتر
از او اجرا ميكند .تا جايي او را ميزند كه
عينك آفتابي هميشه روي چشم اسميت
ميشــكند .البته نميدانيد كه شكستن
عينك مأمور اسميت چقدر كار خطرناكي
است چون او را حسابي عصباني ميكند
و نئو را تا جايي كه ميخورد ميزند .روي
عرشه ،اطرافيان نئو بدن در حال جاندادن
او را مشاهده ميكنند كه با كتكخوردن از
اسميت در حال ازدستدادن موجوديتش
در جهان مجازي و بالطبع در جهان واقعي
است .اســميت صداي متروي بعد را كه
ميشنود ،نئو را روي خط مياندازد و روي او
مينشيند تا عبور قطار از روي نئو كار را تمام
كند .در لحظه آخر كه قطار نزديك ميشود،
نئو تازهترين شعبدهاش را رو ميكند و با
شكستن قوانين فيزيك نيوتوني اسميت
را كنار ميزند و به سقف ميچسبد تا قطار
از روي اسميت رد شود .نئو زنده ميماند
و از پلهها به ســمت بيرون ميرود تا خط
تلفن ديگري براي بازگشت به عرشه پيدا
كند .در حال باالرفتــن از پلهها ميبيند
كه اسميت بار ديگر توانسته در قالب يك
انسان ديگر برود و در ايســتگاه از قطار
پياده شود .اين واپسين باري نيست كه در
مجموعه ماتريكس سراغ مترو ميرويم،
در يكي ديگر از قســمتهاي افسانههاي
مترو ،سراغ يك خط عجيب و غريب مترو
ميرويم كه ميان زمــان و مكان حركت
ميكند و تصادف ًا در دنياهاي ديگري هم
ايستگاه دارد.

ياد ميبرند .مهدوي ميگويد« :اين گــروه از نوازندگان
معموال موسيقي موجه و آشنا براي مردم را اجرا ميكنند
تا خاطراتي خوش برايشان زنده شــود ».اين پژوهشگر
موسيقي يادآوري ميكند كه برخورد سلبي با نوازندگان
خياباني درســت نيســت و بايد از آنها حمايت و كارت
شناسايي برايشان صادر شــود و آنها نيز به شكل دورهاي
اجرا كنند و كارشان بهطور قانوني درآمدزايي داشته باشد».
نكته« :هرچه از اين نوازندگان شنيدهام به گوشم خوب
رسيده و هيچگاه با پژواك نامناسب صدا در مترو مواجه
نشدهام .همچنين استعدادهاي ويژهاي از ميان خانمها و
آقايان ديدهام كه جايگاهشان شايسته و قابل احترام است؛
چراكه براي دقايقي احوال مردم را تغيير ميدهند».

ایستگاه تئاتر شهر
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بهنوش بختياري:

همه هنرمندان دنيا
مترو سوار ميشوند

بهنوش بختيــاري معتقد اســت همه
هنرمندان جهان ســوار مترو ميشوند
و هنرمندان ما هم اگــر ادعاي هنرمند
مردمي بودن دارند مستلزم اين است كه
در بستر جامعه حضور داشته باشند و با
مردم رودررو حرف بزنند ،آنها را بشناسند
و حرف دلشان را گوش دهند ،در آن صورت
قطعا در عرصهاي كه كار ميكنند چه تئاتر
باشد و چه تلويزيون موفقتر هستند.

مترو مانند سالن تئاتر است

مترو شكل سالن تئاتر است كه هنرمند
با مخاطبانش نفس به نفس روبهروســت
و كات ندارد و تو بايــد مراقب حركات و
ري اكشــنت باشــي در غيراين صورت
هيچ كاتي وجود نــدارد و در ذهن مردم
همانگونه نقش ميبندي ،ما اول بايد با اين
مهم در ذهن خودمان كنار بياييم كه در
اين جامعه زندگي ميكنيم و جزئي از اين
جامعه هستيم و البته اين مردم هستند
كه به ما عزت دادهاند و ما را مورد لطف قرار
ميدهند خارج از اين مرزها اصال چهكسي
من را ميشناسد كه بخواهد با من عكس
بیندازد كه در ضمن من رد كنم؟!
همه تنهايي ميخواهند اما...

همه آدمها دلشان ميخواهد گاهي تنها
باشند يا با خانواده مثال به يك رستوران
بروند ،اين مســئله براي هنرمندان هم
هست اما اينجاســت كه كار ما سختتر
ميشود اگر بتوانيم خويشتندار باشيم و
در شرايط تنهايي هم باز بتوانيم با مردم
اخالق پســنديده داشته باشيم آن وقت
هنر كردهايم ،درضمن مردم ما آنقدر فهيم
هستند كه وقتي ميبينند هنرمندشان
شــرايط خوبي ندارد وسايل آرامشش را
مهيا كنند و مزاحمت ايجاد نميكنند.

سفر بيصدا اما جذاب

سفر با مترو با تمام هياهو و صداهايي كه در
سطح زمين نميشنوي براي من تجربهاي
پر از انرژي اســت .وقتي اين همه پله را
پايين ميآيي و يك صدايي ميشنوي كه
در سطح زمين از آن صداي خاص خبري
نيست به زعم من انگار از اين دنيا فاصله
ميگيري و وارد دنياي جديدي ميشوي،
دنيايي كه با وجود ديــدن آدمهايي كه
در سطح شــهر ميبيني متفاوت است،
مردم براي سوار قطار شدن شتاب دارند،
ايستگا هها بهســرعت برق و باد عوض
ميشوند و در واقع وارد يك دنياي سريع
و عجيب ميشوي كه ميتواني به واسطه
آن هم از معاشــرت لذت ببري هم پر از
انگيزه بشوي.
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و اما ارزهای دیجیتال...

بیتکوین ،اتریوم ،ریپل ،ایاواس و  . ...محال است توی کوچه و بازارهای این شهر رفتوآمد کنید و این اسمها به گوشتان نخورده باشد .دنیای ارزهای دیجیتال دنیای
بزرگی است و پرداختن به آن از حوصله این کادر خارج ،اما فقط این را بگویم که اگر اهل ریسک در سرمایهگذاری هستید و خطر باال را در ازای سود خوب به جان میخرید
بازار ارزهای دیجیتال شما را با آغوش باز میپذیرد .برای خرید این ارزها هم راههای قانونی و غیرقانونی! زیادی هست اما پیشنهاد ما این است که ریسک سرمایهگذاری
را از این باالتر نبرید و فقط از صرافیهایی که مجاز به خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستند خرید کنید.
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متروي دهلي ،ازدحام موتورها و
سهچرخههاي سنتي را اندكي كم كرده است

نه به اتو ريكشا!

سعيد برآبادي| براي كشوري با بيش از يك ميليارد و  300ميليون نفر
جمعيت،متروشبيهبهيكمعجزهعملميكند؛معجزهايبرايحملونقل
آسان ،امن و ارزان شهري .هند در ميان كشورهاي پرجمعيت دنيا يكي از
مهمترين خطوط مترو را بهخود اختصاص داده ،چرا؟ براي پاسخ به اين
سؤال ،سري ميزنيم به متروي شهر دهلي ،پايتخت اين كشور تا ببينيم
كه چطور در طول سال ،يك ميليارد نفر از اين خطوط استفاده ميكنند.
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متروی شانگهای و شبکههای اجتماعی

متروي شانگهاي ،به لحاظ طول مسير طوالنيترين
متروي جهان و با  ۳۸۱ايستگاه ،دومين مترو جهان از
لحاظ تعداد ايستگاههاست .اين مترو كه از  ۳۵سال
پيش در حال ساخت ،بهرهبرداري و همچنان در
حال توسعه است ،به شكل گستردهاي در شبكههاي
اجتماعي چيني هم فعال است .براي مثال اين عكس
گل نيلوفر را ساعت  6:30دقيقه روز دوشنبه با اين
متن در شبكه اجتماعي ويبو (توييتر چينيها)
منتشر كردهاست و كنار آن نوشته :صبح بخير مترو:
همه بايد با لبخند با زندگي مواجه شوند ،اگر شكايتي
نباشد ،غمي نيست .وقتي آدمي اميد دارد ،سرشار
از اعتماد بهنفس در زندگي خواهد بود .مادامي كه با
ذهني زيبا به جهان نگاه كنيد ،همواره با روحيهاي
خوشبينانه با زندگي مواجه ميشويد.

متروي شانگهاي محصوالت فرهنگي هم براي مسافرانش عرضه ميكند ،البته گهگاه
اين محصوالت بهطور اخص چيني و براي تبليغ ايدئولوژي حاكم در اين كشور هستند.
مث ً
ال اين كارت اختصاصي در ايستگاه شينتياندي توزيع ميشود و به مناسبت صدمين
سالگرد تاسيس حزب كمونيست چين ،محل قرار گرفتن آثار فرهنگي سرخ در شهر
شانگهاي را روي نقشهاي كه با دست طراحي شدهاست براي مسافران نمايش ميدهد.

20ميليون تومان

بـازار رمز ارز

آدرس محل خرید این ارزها
همان آدرس خرید ارزهای خارجی است ،در
ایستگاه سعدی پیاده شوید ،به چهارراه استانبول
بروید و شانس خودتان را با یک خردهسرمایه در
این بازار محک بزنید.

ایستگاه سعدی
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متروي شانگهاي بهتازگي در ويبو پيامي در مورد نحوه نشستن صحيح روي صندليهاي مترو منتشر كردهبود كه
با واكنش بسيار وسيع در ميان كاربران چيني مواجه شد .تعداد زيادي از كاربران عكسهاي مختلفي از تجربيات
خودشان در مواجهه با مسافراني كه بدون توجه به آسايش ديگران به اشكال مختلف جاي زيادي را روي صندليهاي
مترو اشغال ميكنند ،در اين شبكه اجتماعي ارسال كردند.
مانند همه متروهاي جهان ساعات صبحگاهي مترو
بسيار شلوغ است .متروي شانگهاي با استفاده از حساب
كاربري خود در ويبو ،از كاربرانش ميخواهد كه اگر فكر
ميكنند پيشنهادي دارند كه ميتواند سرعت عملكرد
مترو را افزايش دهد و ميزان انتظار مسافران را كم كند،
در ويبو به اين شركت اطالع دهند ،متروي شانگهاي
قول ميدهد كه بهصورت پويا و بالفاصله پيشنهادهاي
عملي را براي كاهش مدت انتظار و تسريع عملكرد
مترو در صبح روزهاي شلوغ و كيفيت سفر عملي كند.
براي مثال زير يكي از توييتهاي اينچنيني ،يكي از
كاربران پاسخ داده :خط  ۱۵خيلي گرم است ،ميتوانيد
كمي كولر را زيادتر كنيد؟ و حساب كاربري مترو هم
بالفاصله جواب داده كه اگر ممكن است شماره واگني
كه در آن هستيد را براي ما بفرستيد.
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نگاه

3شباهت متروي دهلي
با متروي تهران

نقشــه متروي دهلي بيشــباهت به نقشه
متروي تهران نيست .اوال به اين خاطر كه عمده
تمركز هر 6خط متروي اين شهر روي بافت قديم
يا همان دهلي قديم قرار دارد و اين موضوع باعث
شده كه براي جابهجايي خط حتما از بافت سنتي
شهر عبور كنيد.
نكته ديگر جغرافياي شــهر دهلياست كه
طراحان را مجبور كرده با اين  6مسير شمال را به
جنوب ،شرق را به غرب و فرودگاه را به مركز شهر
متصل كنند .از شباهتهاي ديگر متروي دهلي
به متروي تهران ،كارت هوشمند مترو است كه
به مسافران عادي  10درصد تخفيف داده و براي
گردشگران امكان صدور كارت گردشگري مترو
تمهيد شده است.
يك شــباهت ديگر متروي دهلي به متروي
تهران ،تعييــن كوپه اول و آخر هــر قطار ويژه
خانمهاست .اين كار براي كاهش زمينههاي آزار
و اذيت كه از نكات منفي فرهنگي در هندوستان
به شمار ميرود ،درنظر گرفته شده كه در روزهاي
پيش رو بهدليل افزايش مراقبتهاي كرونايي،
حضور مأموران بهداشــتي هم در ايستگاهها و
قطارها بيشتر از قبل شده است.
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گوشي من كدام
كابل شارژ را

مهرو ساعي| وارد ايستگاه كه ميشويم روي در و ديوار عكس و نقاشي و كاريكاتور فراوان هست كه از
دستفروشها خريد نكنيد ،توي واگنها هم همينطور ،اما چه ميشود كرد ،صداي فرياد  3جفت ۱۰۰تومن (به قيمت دالر
قبل از جهانگيري عرض ميكنم) ،ارزانتر از همه جا ،تو فروشگاه همين را 3برابر ميفروشند به گوش ميرسد .واگن بانوان
يكسري چيزها ،واگنهاي مختلط هم يكسري ديگر ،شب و نيمه شب هم كه ميشود حيا را ميگذارند كنار مثل گربه از الي
نردههاي جداكننده واگنها وارد ميشوند ،وگرنه موقع شلوغي همان دم نردهها ميايستند و دادشان را ميزنند تا يكي دست به
جيب شود و جنس ارزانشان را بخرد .يكي از آن چيزهايي كه زياد خريدار دارد ،كابل شارژ است .قيمتها به شكل سرسامآوري
ارزانتر از خريدن كابل شارژ درست و حسابي از مغازههاي درست و حسابي در پاساژهاي درست و حسابي است .به اضافه اينكه
كابل شارژ است ديگر ،چه فرقي ميكند 2 ،تا سيم كه برق را از شارژر به گوشي يا هر چيز ديگه ميرساند .اما آيا واقع ًا كابلهاي
شارژ ارزانقيمت و گران قيمت تفاوتي با هم ندارند؟ چرا بعضي كابلهاي شارژ آنقدر گراناند؟

كانكتورهاي
يواسبي تيپ سي

استفاده ميكند

تيپ سي را از هر طرف كه بخواهيد ميتوانيد به
دستگاه وصل كنيد .البته اين تنها ويژگي تيپ سي
نيست و سرعت انتقال داده ،توانايي انتقال توان
الكتريكي بيشتر و تواناييهاي ديگر هم به اين
نسل اضافه شدهاست.

كانكتورهاي
بشكهاي

اين شارژرها مدتهاست كه از مد افتادهاند .روزگاري
شايد  10-15سال پيش شارژر همه گوشيها از اين
نوع بود ،اما با اندازههاي مختلف ،اين روزها ديگر كمتر
گوشي ميتوان پيدا كرد كه چنين شارژري الزم
داشتهباشد.

كابلكشیمياندادزنهایمتر و
سيم و كابل؛ ارزان بیدليل؟

ممكن است شما هم يكي از افرادي باشيد كه آيفون داشتهباشيد.
گوشيهايي كه مشهور است كابلهاي شارژشان زود به زود خراب
ميشوند و آســيب ميبينند .وقتي پاي خريد كابل اصلي برويد ،با
قيمتهاي نجومي  ۲۵۰تا  ۳۵۰هزار توماني مواجه ميشــويد ،اما
وقتي وسط سفر راحت در مترو به صداي گوشنواز دستفروشها گوش
ميكنيد ،ميبينيد كه با  50-60هزار تومان ميتوانيد يك كابل شارژ
داشتهباشيد كه يك سرش درســت توي گوشي شما و سر ديگرش
درست در شارژر فرو ميرود .چه باك؟ چرا  6-7برابر بيشتر پول بدهم
تا كابل گرانتر را بخرم؟
در مورد بهخصوص آيفون ،تصادفاً شــركت توليدكننده گوشي،
يعني اپل بارها و بارها هشدار دادهاســت كه كابلهاي ارزانقيمت
تقلبي ميتوانند به سرعت باعث از بين رفتن و آسيب ديدن گوشي
شوند .داليل مختلفي براي اين موضوع وجود دارد از كيفيت سيمهاي
استفاده شــده در كابل تا باال و پايين شدن فركانس الكتريكي كه از
شارژر به گوشي منتقل ميشود .درواقع بسياري از پايگاههاي تخصصي
موبايل توصيه ميكنند كه براي شارژ آيفونها با كابلهاي مشهور به
اليتنينگ ،از كابل تقلبي استفاده نكنيد چون ممكن است باعث مرگ
گوشي شما يا دستكم خراب شدن باتري شود.
ســرعت انتقال دادهها هم مسئله ديگري اســت كه در كابلهاي

ارزانقيمت معمــوالً ناديده
گرفتــه ميشــود .وقتي
با يــك كابــل يواسبي
خوب ميتــوان در چند
ثانيــه يــك ويدئــوي
خيلــي مهــم را كــه از
پيكنيك پارسال در فشم
گرفتهايــم ،روي كامپيوتــر
بريزيــم ،با يك كابــل تقلبي ارزان
قيمت ،اين فرايند نفسگير ممكن است ساعتها طول بكشد .بگذريم
كه اص ً
ال شايد گوشي شما اجازه استفاده از كابل ارزان براي انتقال داده
را ندهد .مسئله ديگر شارژ سريع است .خيلي از گوشيهاي هوشمند
امروزي از فناوريهاي مختلف براي شارژ ســريع گوشي استفاده
ميكنند .اين يعني استفاده از سيمهاي خاص با قابليت انتقال توان
الكتريكي چندين واتي از  ۱۵وات گرفته تا در برخي از گوشــيها
۱۵۰وات براي شارژ سريع گوشــي يا در برخي از فناوريهاي ديگر
قابليت شارژ با ولتاژ متغير يا باال و پايين شدن آمپر .قول ميدهم كه
هيچ كابل ارزان قيمتي اين ويژگيها را پشتيباني نميكند .اما باز هم
انتخاب با خودتان است.

كابلهاي
ارزانقيمت تقلبي
ميتوانند به سرعت
باعث از بين رفتن و
آسيب ديدن گوشي
شوند

كانكتورهاي
ميكرو يواسبي

مايكرو يواسبي خيلي زود جاي مينييواسبي
را گرفت و خودش را در دل توليدكنندگان
دستگاههاي نيازمند شارژ يا قابل اتصال به يواسبي
جا كرد .براي نزديك به يك دهه گذشته ،اين
فناوري استاندارد بازار بود.

كانكتورهاي
اليتنينگ
اگر از دنياي اپل باشيد ميدانيد كه
همهچيزتان بايد با همه فرق داشتهباشد ،پس
كانكتور شارژر شما هم اگر چه يك سرش
يواسبي تيپ  Aاست ،اما سري كه به گوشي
وصل ميشود را اليتنينگ نام گذاشتهاند.

كانكتورهاي
مينييواسبي
يواسبي آمد تا بهعنوان يك استاندارد همه
شارژرها را شبيه هم كند .مينييواسبي
نخستين نسل از شارژرهاي يواسبيبود كه تا
چند سال پيش در برخي از گوشيها استفاده
ميشد.

كانكتور
اپل  ۳۰پين
اگر گوشي شما اپل است و از نسل گوشيهاي قبل از
آيفون چهار ،اين كابل شارژ به درد شما ميخورد و
قطعاً خودتان ميدانيد كه كجا بايد دنبالش بگرديد،
چرا كه اساساً جز تعدادي از گوشيهاي اپل قديمي،
جاي ديگري كاربرد ندارد.

