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  سعيد برآبادی  | حاال كم كم، ابرهای بيماری 
و مرگ دارنــد كنار می روند و نــوِر روزهای 
آخِر شهریور، گرم و مالیم بر تهران می تابد. 
پایتخت اما باید منتظر موج تــازه ای از یک 
بيمارِیِ شهرِی خطرناک باشد؛ بيماری ای كه 
ميليون ها تومان از پوِل و هزاران دقيقه از وقِت 
شهروندان این شهر را هر روز در راه بندان های 
عظيم خود، خــورده و می خورد. برآوردهای 
مدیریت جدید شــهر تهران نشان می دهد 
كه همزمان با فروكش كردن شيوع بيماری 
كووید-19 از صدقه ســِر واكسيناســيون 
سراســری در كشــور، حاال باید منتظر بود 
و دید كــه خيابان ها و اتوبان های این شــهر 
با ترافيک چه خواهند كرد. هفته گذشــته 
روزنامه همشــهری گزارشی منتشر كرد كه 
بازتاب گسترده ای داشــت و خبر می داد به 
زودی و با پایان یافتن انــواع دوركاری های 
كرونایی، تهــران به یــک پاركينگ بزرگ 
ترافيکی بدل خواهد شــد تا جایی كه بعيد 
نيست پایتخت نشــينان در پایيز و زمستان 
امسال مجبور باشند بخش عمده ای از وقت 
و هزینه خود را هر روز در خيابان های شلوغ 
هدر دهنــد.  زیِر زميِن تهــران اما خبرهای 
دیگری در راه است. درست است كه دو سال 
پيش، این شهر چندان برای مقابله با بحران 
شــيوع كرونا آماده نبود اما حاال، قرار است با 
پيش بينی های الزم، قبل از آنکه ترافيک به 
مرحله بحرانی برسد، اقدامات اساسی انجام 
شود كه بخش قابل توجهی از آن، زیِر زمين و 

در خطوط شبکه مترویی پایتخت است.
پرونده پيش رو، قرار است به شهروندان تهرانی 
اطمينان خاطر بدهد كه مترو از همين حاال و 
بر اساس طرح های باالدستی دارد به صورت 
جدی به توســعه خود می اندیشد به طوری 
كه پيش بينی شده تا كمتر از 20 سال دیگر، 
شبکه مترو چند خط تازه برای نقاط مختلف 
شهر راه اندازی كند. در این شماره قصد داریم 
كمی درباره افق توســعه مترو و اقداماتی كه 
برای پيشــگيری از بحراِن ترافيک طراحی 

شده، سخن بگویيم.

همه چیز
 به توان 2

عکس: منا عادل

تصویری از 20 سال 
آینده متروی تهران
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عاطفه چوپان| تابستان، فصل جابه جايي هاست و حاال كه به   ماه آخر آن، يعني شهريور رسيده ايم، ما در اين چند شماره در تالشيم تا شما را با چند نقطه مهم شهر كه همگي در 
يك ويژگي، مشترك هستند آشنا كنيم. جابه جايي و حمل ونقل همواره يكي از مهم ترين دغدغه ها در شهرهاي بزرگي چون تهران است و اگر  حتي يك بار گذرتان به بنگاه هاي 
مشاور امالك افتاده باشد به خوبي مي دانيد كه نزديكي محلي كه براي سكونت انتخاب مي كنيد به وسايل حمل ونقل عمومي از جمله مترو، بي آرتي و اتوبوس، جزو مهم ترين 

حياتي مثل دروازه ها

توزیع عادالنه خدمات مترویی در تهران با اجرای طرح جامع

شماهمهمسایهمترومیشوید

ساكنان بافت مركزي تهران بيشترین شــانس اســتفاده از مترو را دارند چرا كه فراواني تعداد 
ایســتگاه هاي مترو در این محدوده و خصوصا مناطقي چون11و 12، حتي به بيش از 15ایستگاه 
مي رسد. در این ميان اما برخي از مناطق تهران هستند كه یا تعداد كمي از ایستگاه هاي مترو در 
آن واقع شده یا حتي از داشتن یك ایستگاه مترو، محروم هستند. براي نمونه اهالي منطقه21 در 
چهارچوب منطقه خود، هيچ ایســتگاه مترویي ندارند و مجبورند از ایستگاه هاي دورتري كه در 
مناطق همسایه قرار گرفته اند بهره ببرند. طرح جامع توسعه حمل ونقل ریلي براي شهروندان این 
مناطق، اخبار خوبي دارد؛ تا كمتر از 20ســال دیگر نه تنها هيچ منطقه اي در تهران بدون ایستگاه 
مترو نخواهد ماند بلكه ضمن كاهش ترددهاي غيرضرور، مسيرهاي دسترسي ریلي افزایش خواهند 
یافت. در این مجال قرار است به بخشي از این روند توسعه نگاهي كنيم و كمي درباره آینده متروي 

تهران، عدد و رقم بياوریم.

تاريخچه متروي تهران را كنار بگذاريد و اگر دوســت داريد به طور جدي با جزئيات آن آشنا شويد، سري به سايت 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه بزنيد. نكته اي كه در مورد تاريخچه متروي تهران اينجا براي ما مهم است، 
اصالحيه ها و بازنگري هايي  است كه به طرح جامع حمل ونقل و ترافيك تهران انجام شده و آخرين آن، يعني متن 
مصوب 30بهمن1398 كه از آن به عنوان نخستين طرح جامع حمل ونقل ريلي شهري تهران ياد مي شود. شوراي عالي 
ترافيك كشور در اين طرح به مترو ماموريت داده تعداد خطوط خود را به 11خط درون شهري و 2خط اكسپرس 
گسترش دهد. با اين اقدام تقريبا تمام تهران و حتي برخي از شهرك هاي اقماري اطراف از موهبت دسترسي به مترو 

بهره مند خواهند شد.

نگاهي به این آمارها 
نشــان مي دهد كه 

براي توزیع عادالنه تر 
ایســتگاه هاي مترو در 

سطح شهر نيازمند گسترش 
سيســتم حمل ونقل ریلي در تهران هستيم. 

به عبارت ســاده تر هر منطقه كم برخوردار الاقل 
نيازمند 7ایستگاه است تا بتواند جمعيت خود را 
از این خدمات شهري، بهره مند كند. این نكته را 
نباید از یاد برد كــه اصلي ترین ویژگي طرح هاي 
توسعه مترو نيز همين اســت؛ اهميت  دادن به 
شــهرونداني كه به دالیل مختلف نتوانسته اند 
تا كنون در همسایگي خود ایستگاه مترویي داشته 

باشند و عمال تاكنون از این شبكه حمل ونقل 
دور مانده بودنــد. هم اكنون در همين 
7خط مترو، نزدیك به 35ایستگاه 
افتتاح نشده وجود دارد كه طبعا به 

محض بهره برداري نرخ دسترســي به 
ایستگاه هاي مترو در مناطقي چون 20، 3، 

7، 13و 15 افزایش خواهد یافت.

منطقه11

15ایستگاه
منطقه18

یکایستگاه

مناطق2،7،6و4

9تا31اایستگاه

منطقه21

بدونایستگاه

مناطق15و17

2ایستگاه
مناطق9و20

3ایستگاه
منطقه12

16ایستگاه
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موارد و به اصطالح آپشن هاست. در اين ميان مترو به دليل اينكه بهترين وسيله حمل ونقل عمومي در تهران 
است از اهميت ويژه تري برخوردار اســت و اين ماجرا تا آنجا ادامه مي يابد كه محله هاي نزديك به مترو 
نسبت به ساير محله هاي يك منطقه از قيمت بيشتري برخوردارند. در اين شماره هم مانند شماره قبل با 

ما همراه باشيد تا شما را با چند محله كه در نزديكي چند ايستگاه مهم و حياتي مترو هستند، آشنا كنيم.

نگاهي به نقشه مترو نشان مي دهد كه تا اينجاي كار، شكل خطوط به صورت مركزگرا و با ايجاد حلقه هاي كوچك در 
مناطق6، 11و12 شهري بوده اما بسياري از محله هاي دور از مركز شهر، كماكان با مشكل دسترسي به مترو مواجه 
هستند. در طرح توسعه مترو، اين انحصار مركزي خواهد شكست و با اضافه شدن 4خط جديد، 3حلقه ديگر به جمع 
خطوط ريلي تهران اضافه خواهد شد. به بيان ساده تر، هم اكنون براي حركت از تجريش و رفتن تا مثال بلوار آهنگ 
چاره اي جز سفر ريلي به مركز شهر، تعويض خط و حركت به سمت شرق را نداريد، اما اضافه شدن اين 4خط مي تواند 

كمك كند بدون طي مسير زياد تا ايستگاه دروازه دولت سريع تر به بلوار آهنگ برسيد.

هم اكنون 7خط متروي تهران به طور متوسط هر روز نزديك به 2/5ميليون سفر تقبل كرده اند اما طرح توسعه اين 
عدد را 10ميليون سفر پيش بيني كرده است؛ يعني 8برابر رقم فعلي. كارشناسان معتقدند كه رسيدن به اين ركورد 
جابه جايي مسافر از طريق حمل ونقل ريلي نيازمند 2زيرساخت الزم است؛ اولي گسترش خطوط مترو به 11خط 
براي پوشش حداكثري سفرهاست و دومي، افزايش واگن هاي مترو. اگر شما هم جزو مسافراني هستيد كه گاهی از 
تأخير در ورود قطارها به ايستگاه هاي مترو دچار مشكل شده ايد، بد نيست كه اين نكته را هم بدانيد كه هم اكنون 

به خاطر كم بودن تعداد واگن ها، فقط از 40درصد ظرفيت متروي پايتخت استفاده مي شود.

مار و ارقامي بودند كه احتماال تبديل آنها 
همه اينها كه گفتيم صرفا آ

در ذهن تان به واقعيت سخت باشد. براي اينكه تعريف دقيق تري از 

اين طرح داشته باشيم منطقه15 را به عنوان نمونه انتخاب كرده ايم 

و مي خواهيم توضيح دهيــم اين طرح براي چنيــن منطقه اي چه 

آورده هايي خواهد داشــت. مي دانيد كه منطقه پهناور15، يكي از 

ي دارد و 
معدود مناطق تهران اســت كه زيرســاخت حمل ونقل ريل

ن عبور مي كند. با اين همه اين 
قطار بين شهري به طور مســتمر از آ

6 مترو قابل دسترسي  است و به 
ط از طريق 2ايستگاه خط

منطقه فق

وزه مترو 
خوردارترين مناطق پايتخت در ح

همين خاطر يكي از كم بر

 و 9مترو 
به حساب مي آيد. حاال نقشه هاي جديد را نگاه كنيد. 2خط 8

قرار اســت از اين منطقه بگذرند و بعيد نيست كه به تعداد انگشتان 

وده شود.
دست به تعداد ايستگاه هاي اين منطقه افز

خالصه آنچه طرح توسعه مترو قرار 
است رقم بزند چنين تصويري ست؛ 
2برابر شــدن تقريبي طول خطوط 
مترو و تعداد ايســتگاه هاي آن در 
پايتخت. اما فقط قرار نيست كميت 
مترو افزايش يابــد بلكه در طراحي 
خطوط متروي جديد يعني 4خط 8، 9، 
10و 11 پيش بيني شده كه اين خطوط 
 U و C به شكل هاي خاصي ازجمله
نقاط كمتر مورد توجه قرار گرفته را 
تحت پوشــش حمل ونقل ريلي قرار 
دهند. در اين ميان خــط9 به طول 
46كيلومتر از محدوده چيتگر شروع 
شــده و بعد از طي 39ايستگاه در 
دولت آباد به پايان مي رسد. خط10 با 
34ايستگاه از وردآورد شما را به قنات 
كوثر خواهد برد و خط11 كه از چيتگر 
شروع مي شــود بعد از 17ايستگاه 
تا خليج فــارس و محله هايي چون 

يافت آباد ادامه خواهد داشت.

و مجموع طول خطوط متر

253/7كيلومتر
504كيلومتر

و مجموع تعداد ايستگاه های متر

142ايستگاه
232 ايستگاه

وزانه حداكثر تعداد سفرهای ر

3ميليون سفر
10ميليون سفر

سال 1400
سال 1420
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اينجا قدمت و هياهو درهم آميخته؛ ايستگاه تئاترشــهر را مي گويم. اغلب خانه هاي قديمي ساز در اين منطقه پيدا 
مي شوند و به ندرت از آپارتمان هاي سربه فلك كشيده امروزي خبري است. البته كه هيچ بافتي از نوسازي در امان 
نمانده و اين منطقه هم استثنا نيست. در اين منطقه شما شانس اين را داريد كه به خيابان هاي مهمي ازجمله انقالب، 
فلسطين، نوفل لوشاتو و... دسترسي داشته باشيد. اين منطقه به دليل نزديكي به دانشگاه تهران و از طرفي خيابان 

انقالب، براي سكونت خيلي مورد توجه دانشجويان است. 

ايستگاه قدمت و هياهو
ايستگاه تئاترشهر

 ايستگاه تئاترشهر محل 
تالقي خطوط 4و 3است 
و اين، امكان ويژه اي را 
در دسترسي براي شما 

فراهم مي كند.

در قلب پایتخت نروژ
مسابقه معماری 2ايستگاه مترو در مركز شهر اسلو، نخستين تجربه زاها حديد در ســاخت ايستگاه هاي مترو بود. كساني كه اين هنرمند را 
مي شناختند و آثار قبلي اش را در سراسر دنيا ديده بودند، انتظار داشتند اثري ساختارشكن با خط هاي منحني و اشكال غيرهندسي ببينند اما 

زاها حديد، آنطور كه در دانشگاه مي گفت و تدريس مي كرد، هنر معماري، هنر تجربه هاي متفاوت فضايي و هندسي بود.

  سعيد برآبادی| هنرمندان و معماران فراواني سوداي طراحي و ساخت ايستگاه هاي مترو را در سر پرورانده اند؛ بعضي موفق شده اند؛ 
آنچنان كه سبكي هنري براي خود و نسل هاي بعد به وجود آورده اند و بعضي ديگر هم نه، كارهاي متوسط و محيط هاي بي جالل و زيبايي 
و در نهايت اين دسته، يا آرام آرام فراموش مي شوند يا در غبار روزمرگي زمانه، گم. دو ايستگاه مترويي كه زاها حديد طراحي كرده اما 
در نوع خود منحصر به فرد هستند؛ تركيبي از شكل هاي هنري عجيب و غريب كه مختص سليقه اين معمار هستند و بازي رنگ و نور و 
سايه. او كه يكي از مشهورترين هنرمندان و معماران جهان و در زمان حيات، بيست و ششمين زن قدرتمند جهان لقب داشت، توانست 
با اين دو نمونه، نشان دهد كه ايستگاه هاي مترو در هر شهر و كشوري مي توانند مستقيما براساس اصول زيباشناسي فرهنگي آن اقليم 

و مالحظات زيست محيطي آن جغرافيا طراحي و خلق شوند.

درباره تجربه های زاها حدید در طراحی و معماری ایستگا ه های مترو

ترکیب نور و هندسه شخصی

به جهت قرار گرفتن سايه بان ها توجه كنيد! خطوط كشيده و سر به 
آسمان برده بنا را نگاهي بيندازيد! اينها مولفه هاي معماري و امضاي 
هنري زاها حديد به حســاب مي آيند. او كه معماري عراقي االصل 
بود توانست بار ديگر با آثارش، اهميت فرهنگ شهري در ساخت 

سازه هاي عمومي را نشان دهد.

ناپل؛  میزبان حدید
طرح حديد براي نروژي ها، بلندپروازانه  بــود و در نهايت به اجرا درنيامد اما 
اين سرنوشت عجيب تنها گريبان اين اثر هنري او را نگرفت. بسياري از آثار 
معماري حديد به خاطر آنچه منتقــدان آن را تفرعن بيش از حد مي گويند 
هيچ گاه روي اجرا به  خود نديدند اما طراحي او براي پايانه ريلي شــهر ناپل 
ايتاليا نه تنها به اجرا درآمد بلكه بدل به يكي از ديدني هاي معاصر اين شهر 

شده است.

اصلي ترين ايده زاها حديد 
 A-Lab و استوديوي

در ساخت اين ايستگاه 
مركزي كه در حقيقت از 

2ايستگاه چسبيده به هم 
)به نام هاي Fornebu و 

Fornbuporten( تشكيل 
مي شد، پوشش بافت اطراف 

ايستگاه و تالش براي 
تجاري سازي  محور گردشگري 

ميان دو ايستگاه بود.

اسلوی نروژ يكي از بكرترين 
محيط هاي زيست شهري 

را در دنيا دارد. زاها حديد با 
شيشه اي كردن جداره هاي 

 Fornebu بناي ايستگاه
عالوه بر كمك به نفوذ آفتاب 

و كاهش مصرف انرژي 
ايستگاه، اجازه داده است اين 

طبيعت بكر تا كنار ريل قطار 
همراه مسافر باشد.

طرح زاها حديد به 2اصل معماري 
توجه دارد؛ رابطه بنا با محيط 
پيرامونش و چگونگي قرار گرفتن 
اشكال غيرهندسي كنار هم. او 
در كالس هاي درسش مدام به 
شاگردان خود توصيه مي كرد كه 
به جهان معماري به عنوان يك 
جهان با هندسه اي غيررسمي نگاه 
كنند. در اين ايستگاه، موج هاي 
بصري اي كه محيط توليد كرده ، 
آرام آرام به خروجي هاي تماما 
شيشه اي مي رسد.
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ايستگاه محل تالقي خطوط 4و 1است و خيلي ها در اين ايســتگاه به اصطالح خط عوض مي كنند. اين امر نشان دهنده دسترسي بسيار بااليي كه 
همسايگي با اين خط مترو به شما خواهد داد، است. با همه اين حرف ها اما امروز ما سري به محله هاي اطراف اين ايستگاه مي زنيم. خيابان سعدي 
از يك طرف و مفتح از طرف ديگر، از آن دست محله هاي مهم تهران هستند. اگرچه بافت منطقه بيشتر تجاري است اما در كوچه پس كوچه هاي اين 
منطقه خانه هاي خوبي براي سكونت پيدا مي شود و از طرفي قيمت آن به دسترسي اش مي ارزد. اگر محل كار يا تحصيل تان به مركز شهر نزديك 

است سري به خيابان هاي شريعتي، سميه، ايرانشهر و... بزنيد.

ایستگاه دروازه دولت
حياتي مثل دروازه دولت

ونگوگدرايستگاهعبدلآباد
مهدياگلمحمدي|در مدرســه بــه او مي گفتند »مو 
هويجي«. پربيراه هم نمي گفتند موهايش درست رنگ هويج 
بود. كك و مك هاي صورتش هم مثل چاله چوله هاي ســطح  
ماه روي صورتش پراكنده شــده بود، هيچ كــس اما تا به حال 
هوس نكرده بود براي يك بار هم كه شده او را با  ماه مقايسه كند. 
بزرگ تر كه شد رشد غضروف بيني اش گوي سبقت را از رشد قد 
و قواره اش ربود. از دار دنيا فقط كلكسيوني از درد و مرض )صرع، 
اسكيزوفرني و افســردگي( داشت. درست مثل ونسان ونگوگ 
نقاش امپرسيونيســت هلندي حتي نامش هــم مال خودش 
نبود. وقتي برادر بزرگ ترش در 3 هفتگي مرده بود، اسم فرزند 
از دست رفته را روي او گذاشته بودند. باورش سخت است، اما او 
حتي سايه هم نداشت. از خانه كه بيرون مي زد هيچ سايه اي پا 
به پايش راه نمي رفت، نمي ايستاد و با خم و راست شدنش كج و 
معوج نمي شد. داستان سايه نداشتنش باز مي گشت به بيماري 
فتودرماتيتي كه پزشكان هيچ درماني برايش پيدا نكرده بودند. 
خودش مي گفت مسموميت با آفتاب. يعني به محض اينكه در 
معرض نور آفتاب قرار مي گرفت پوستش اول مي سوخت و بعد از 
چند دقيقه اندك اندك كبود مي شد. مسموميت با آفتاب باعث 
شده بود عاشق مترو و قطار هايش شود. صبح به صبح نقشه مترو 
را بر مي داشت يك ايستگاه جديد را انتخاب مي كرد و پيش از 
اينكه سر و كله آفتاب پيدا شــود از ترس شعاع هاي آفتاب زير 
زمين و در هزار توي ايستگاه هاي متروي زيرزميني مي خزيد 
و نقاشي ها و گاهي مطلب هايش را در پيچ و خم تونل بي پايان 
مترو مي كشيد و مي نوشت. از فرط عالقه به مترو يك مطلب هم 
براي هفته نامه مترو نوشت و برايشان ارسال كرد. يادش افتاد 
كه از اين همه تابلو تنها يكي شان فروش رفته بود. درست مثل 
ونسان ونگوگ گوش بريده، احساس و درد و رنج عذابش مي داد 
كه به ايستگاه رسيد. در ايستگاه عبدل آباد قطار تكاني خورد و 
از حركت ايستاد. چشــمش افتاد به متني با تيتر »ونگوگ  در 

ايستگاه عبدل آباد«. 
مطلبش را چاپ كرده بودند، آن هم با نام خودش نه نام برادري 
كه سي و اندي ســال پيش در 2 هفتگي مرده بود. چند دقيقه 
ماتش برد و احســاس كرد خودش را بعد از سال ها پيدا كرده. 
ساعت ها در ايستگاه نشست و رفت وآمد قطار ها را نگاه كرد. صبح 
شده بود. از پله هاي ايستگاه عبدل آباد كه باال رفت سايه اي دراز پا 

به پاي او تا خانه همراهي اش كرد.

بدنهروشنايستگاه،مخاطبراناخودآگاهيادصخرههايسفيدساحلايتاليامياندازد.زاهاحديدتاتوانسته
نوررابهدرونبناكشيدهوباطراحيپنجرههاونورگيرهايغيرهندسيمنحصربهفرد،تمامايستگاهراغرق

درنوركردهاست.

همانطوركهازنامشپيداست،اينايستگاهفراترازيكايستگاهمترو،يكپايانهحملونقلريلياست
بهطوريكهمقاماتناپلحاضرشدندهزينهگزافزاهاحديدواجرايطرحشرابپردازنداماناماوبرايبه
سرزبانافتادنشهرشان،گوشبهگوشبچرخد.پايانهحملونقلريليناپلقراراستباچنينمعماري

منحصربهفردي،حلقهواسطهوالبتههنريكريدورحملونقلريليدرجنوبايتالياشود.
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  مهتاب خسروشاهي| شهر و فضاهاي مختلف آن، بايد آرامش، امنيت، زيبايي و نشاط شهروندان را تامين كند. اين مسئله فقط 
مختص پارك ها يا فضاهاي تفريحي نيست و درست به همين دليل ورودي و فضاهاي داخلي متروها، به يكي از مهم ترين نقاط، براي 
تامين نكاتي كه به آن اشاره شد، تبديل شده اند. بنابراين از روي همين برگه هاي روزنامه، در همين دوران كرونا، سفري به 10متروي 

زيباي جهان داريم تا كمي نفس تازه كنيم.

10ايستگاه متروي زيباي جهان كه در پس ساخت هركدام، ايده اي فراتر از زيبايي نهفته است

و است! اينجا موزه نيست، متر

شنبه  27 شهریور   1400 -   شماره 13-   ضمیمه رایگان روزنامه همشهری

هرچه در مســير خط4حركت مي كنيم به شرق نزديك تر مي شــويم، اگر چه نمي توان به محله هاي 
اطراف دروازه شميران شرق گفت اما كمي از مركز به سمت شرق فاصله مي گيريم. به هر حال اگر 
همچنان مركزبودن برايتان مهم است و از طرفي به دنبال آپارتمان هاي كوچك تر و كمي اقتصادي تر 
هستيد پيشنهاد ما به شما محله هاي اطراف اين ايستگاه است. پل چوبي تا حدي چهره تاريخي به 

اين منطقه داده است.

ایستگاه  دروازه شميران

شميران؛ كمي تا قسمتي شرق
ايستگاه  دروازه شميران محل 
تالقي خطوط 2و 4هم اســت و 
اين موضوع امكان دسترسي 
دوچنداني براي جابه جايي در 

شهر به شما مي دهد.

ايستگاه اول

 ستون هاي روستايي

وارد متروي شهر اســتكهلم، پايتخت كشــور سوئد كه 

مي شويد، مراقب باشــيد زمين نخوريد! چون نمي توانيد 

چشم از ســقف و در و ديوارهاي خطوط متروي اين شهر 

برداريد. تقريبا همه ايستگاه هاي متروي اين شهر، شبيه به 

موزه يا گالري هنري هستند. اين طراحي چنان جادوي تان 

مي كند كه احتماال چند قطار را از دست مي دهيد تا زيبايي 

سالن ها و ورودي ها را از دست ندهيد! زيباترين ايستگاه خط 

 » T-Centeralen « متروي عظيم شهر استكهلم، ايستگاه

است. سه خط در اين نقطه به هم تالقي مي كنند كه مسير خط 

آبي آن در 1970 ميالدي با خطوط عظيم آبي- سفيد طراحي 

شده و ستون هاي آن برگرفته از نقش هاي روستايي است.

 ويژگي : حدود 140هنرمند در 90ايستگاه مترو، نمايشگاه 

موقت يا دائمي هنري نيز برپا مي كنند.

ايستگاه دوم

دريا در خشكي

ايتاليا، يعني هنر؛ يعني مهــد آب هاي زيبا و رواني كه 

چشم را نوازش مي دهد. ســال2010ميالدي، همه اين 

زيبايي، در خطوط متروي شــهر » ناپل«، به ويژه در 

ايستگاه »تولدو« يك  جا جمع شده است. ديوارهاي گود 

شده اين مترو كه شبيه به تونل  است، با موزائيك هاي 

خاص »ويليام كنتريج« پوشيده شده است. به طوري 

كه وقتي در اين مسير حركت مي كنيد، انگار داخل دريا 

قدم گذاشته ايد.

ويژگي: شــيوه طراحي ديوارها به گونه اي اســت كه 

وقتي با پله برقي از كنار آنهــا عبور مي كنيد، طيفي از 

روشن ترين آبي تا تيره ترين آن را مي بينيد؛ مانند عبور 

از سطحي ترين تا عميق ترين سطح آب دريا.

ايستگاه چهارم

تاالر شهر

اين ايستگاه ويژه كه به ايستگاه »تاالر شهر« معروف بوده 

و براي عموم بسته است، درواقع ايستگاهي تشريفاتي 

است كه براي مقامات محلي ســاخته شده است. اين 

ايستگاه فقط به مدت 40سال )1945- 1904( فعاليت كرد. 

براي بازديد مي توانيد از گشت »موزه ترانزيت نيويورك« 

اســتفاده كنيد. به غيراز اين روش، باوجودي كه اين 

ايستگاه تقريبا متروكه است، اگر در توقفگاه ُپل بروكلين، 

در قطار شماره 6 بمانيد، مي توانيد از اين ايستگاه ديدن 

كنيد و از عظمت و زيبايي آن حيرت زده شويد.

ويژگي: ســقف هاي قوسي، كاشــي هاي گوستاوينو و 

نورگيرهاي عظيم، از ويژگي هاي معماري اين ايستگاه است. 

هيچ ايستگاهي در نيويورك به زيبايي اين ايستگاه نيست.

ايستگاه پنجم

توقفگاه طال

چه حسي داريد اگر پا به مترويي بگذاريد كه ديوارهاي 

آن روكش طال دارند و ســنگ هاي مرمــر كنار آنها 

نشسته اند؛ اما طراحي ، يادآور طراحي عصر فضاست! 

نور، ويژگي ديگر اين متروســت. اين ايستگاه ويژه، 

ايستگاه متروي »رياه« در عربستان سعودي است كه 

به درخواست ملك عبداهلل، پادشاه عربستان، ساخت 

آن آغاز شد و سال 2019ميالدي، پايان يافت. با وجود نور 

فراوان، تهويه كننده هاي دائمي و پرقدرت، نمي گذارند 

قطره اي عرق بر پيشاني مسافران بنشيند.

ويژگي: طراح اين ايستگاه، »زاها حديد« است. نور اين 

ايستگاه از منابع تجديدپذير، يعني آفتاب صحرا تامين 

مي شود. شكل ظاهري ايستگاه، مانند تپه شني است.

ايستگاه سوم

صيد مرواريد

تصور كنيد دماي هوا در حوالي مرداد ماه به نزديك به 

100درجه سانتي گراد رسيده است. به كجا پناه مي بريد! 

يكي از نقاط امن، ايستگاه متروي » خالدبن وليد« در 

متروي شــهر »دوبي« در امارات متحده عربي است. 

اين ايستگاه، ايستگاه متروي معمولي نيست. موضوع 

اين ايستگاه، »آب« اســت. حرارت مطلوب ايستگاه، 

لوسترهاي فيبر نوري كه شبيه به چتر دريايي هستند، 

كاشي هاي آبي رنگ كف با مخلوطي از رنگ آبي و طاليي، 

هنري است كه چشم را خيره مي كند.

ويژگي: ايستگاه سه طبقه است. درواقع اين ايستگاه، با 

هدف معرفي تاريخ صيد ماهي و مرواريد در كشور دوبي 

طراحي شده است.

ايستگاه ششم

زيردريايي برنجي

اگر شما را به ســفر در داخل زيردريايي اي برنجي دعوت 

كنند، چه حســي داريد؟ ورودي متروي ايستگاه »هنر يا 

آرت« متروي پاريس در كشور فرانسه، شايد خيلي عجيب و 

غريب نباشد اما با ورود به مترو، انگار كه وارد زيردريايي اي 

از جنس آلياژ برنج شــده ايد. ديوارهاي مسي پيچ خورده، 

چرخ دهنده هاي عظيم آويزان شــده از سقف و حفره هاي 

خاص بدنه مترو، تصويري از حضور در ناوبر- زيردريايي اي 

در قرن نوزدهم ميالدي را به ذهن متبادر مي كند. صندلي ها، 

نقره اي- مسي است و سطل هاي زباله نيز ديواركوب شده اند!

ويژگي: اين طراحي كار هنرمند بلژيكي »فرانسوا شويتن« 

اســت. الهام بخش او آثار داســتاني ژول ورن بوده است. 

پيشــنهاد مي شــود موزه هاي واقع در باالي اين مترو را 

فراموش نكنيد تا با ديدن اختراعات عجيب و غريب قرن 

نوزدهم در اين موزه ها، شگفت زدگي شما كامل شود!
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به جرأت مي توان گفت منطقه پيروزي يكي از معروف ترين محله هاي شــرق تهران اســت. در اين منطقه بيش از هــر چيز ديگري انواع 
فست فود و رستوران در دسترس شماست. بافت محله قديمي است اما آپارتمان هاي نوسازي شده بي شماري هم در دسترس است كه 
كامال مناسب سكونت است و دسترسي به همه  چيز در اين منطقه براي شما راحت اســت. تنوع در مساحت واحدهاي مسكوني هم زياد 
است و مي توانيد از 30متر تا 200متر در آن، واحد آپارتماني پيدا كنيد. عالوه بر اين مجتمع هاي تجاري و پزشكي زيادي هم در اين منطقه 

وجود دارد.

ایستگاه پيروزي
شرقي مثل پيروزي

متر
4/5

 

 فاصله بين 
شخص ناقل ويروس كرونا تا فرد 

مبتال به ويروس كرونا، 4/5متر است.

ناقل اوليه ويروس كرونا

 فرد مبتال به ويروس كرونا
كه هيچ عالمتي ندارد

افراد سالم

بيمار مبتال  به كرونا

سي دقيقه پس از انتقال اوليه 
ويروس كرونا به شخص

حکایت  انتقال
  نُه نفر ديگر هم 
آلوده مي شوند

اغلب، تصوير درســتي از نحوه »انتقال 
بيماري« نداريم. چــون فكر مي كنيم 
هميشه نزديك ترين فاصله، عامل اصلي 
انتقال بيماري و به طــور خاص، ويروس 
كروناست. به تصوير نگاه كنيد تا ببينيد 
حضور يك نفر فرد مبتال به كرونا چطور 
مي تواند اين ويــروس را حداقل به 9نفر 
ديگر منتقل كند. يكي از مهم ترين داليل، 
فضاي بســته واگن مترو اســت كه اگر 
به درستي هوا تهويه نشود، اين خطر چند 
برابر مي شود. به آرايش نشستن افراد در 
اين واگن مترو كه هركدام از نظر جسمي، 
تعريفي دارند؛ توجه كنيد. به همين دليل 
استفاده از ماسك، در فضاي بسته و به ويژه 

پرجمعيت، بسيار مهم است.

ايستگاه هفتم

دانشگاه كريم

»كريم رشيد«، طراح نيويوركي با استفاده از رنگ هاي 

زنده اي مانند صورتي و زرد و اســتفاده از الگوهاي 

گرافيكي، مجسمه هاي خاص و پله  برقي  ها، ايستگاه 

دانشگاه شــهر ناپِل ايتاليا را بنا كرد. كف اين مترو، 

طرحي از رنگين كمان دارد و اســتفاده از LED هاي 

بزرگ، باعث شــده تا طرح هاي خاصي نيز روي كف 

و ديوارها نقش بــازي كنند. اين ايســتگاه، يكي از 

پررفت وآمدترين ايســتگاه هاي دانشــگاهي شهر 

ناپل است.

ويژگي: طراحي اين ايستگاه، آن را به موزه هنرهاي 

انتزاعي تبديل كرده است. همه طرح هاي استفاده شده 

در اين ايستگاه، آووانگارد و منحصربه فرد است.

ايستگاه هشتم
بيلبائو

يا را زياد 
اهالي فوتبال، اســم » بيلبائو«ي اســپان

شنيده اند؛ حاال اين نقطه، ايستگاه همان اسم معروف 

است؛ ايستگاه موويا در شهر بيلبائوي كشور اسپانيا. 

طراحي اين ايستگاه در دو مرحله انجام شد. نخست 

از سال 1988 تا 1995ميالدي و سپس از سال 1997 تا 

2004. سقف شيشه اي مترو، بسيار زيباست و وقتي 

امتداد آن سر از ميدان » موويا« درمي آورد، زيبايي 

ميدان را دوچندان مي كند.

ويژگي: مترو در طراحي از نور طبيعي بهره گرفته است. 

به اين دليل كه سازنده ها قصد داشتند به مردم نشان 

دهند در حضور نور و روشنايي مي توانند بدون نياز به 

هيچ راهنمايي، راه خود را بيابند.

ايستگاه نهم

حكومت زرد

 ايستگاه »كومسومولســكايا« كه در شهر مسكو، 

كشور روسيه واقع شده، بيشتر شبيه به سالن رقص 

و اپراست تا مترو! اين سالن ويژه و خطوط منتهي 

به آن، در سال1952 ميالدي ساخته شد و طراحي 

ســتون ها و موزائيك هاي آن، خيره كننده است. 

لوســترها، رنگ زرد خاص فضا و هشت موزائيك 

سقف، فضايي خيره كننده ايجاد كرده اند.

ويژگي: طراحي سنگين مترو از سخنراني يكي از 

رهبران معروف كشور روسيه در زمان جنگ، الهام 

گرفته شده است. »پاول كورين« و »الكسي شوسف« 

در همين سالن جايزه هنري خود را دريافت كردند.

ايستگاه دهم

گنبد نور

ايستگاه متروي »بندر كوشونگ« در تايوان به گنبد نور 

معروف است. اين ايستگاه، بزرگ ترين سازه شيشه اي 

جهان نيز لقب گرفته است. گنبد نور، بيش از 30متر 

ارتفاع دارد و در ساخت آن بيش از 4500شيشه رنگي 

به كار رفته كه اين شيشه ها از آلمان به اين بندر آورده 

شده است. ساخت اين ايستگاه 4سال به طول انجاميد. 

آثار سه بعدي اين بنا توسط »سو چيا شين« طراحي 

شده است. او از معروف ترين طراحان سه بعدي آثار 

خياباني است.

ويژگي: اساس ساخت ايســتگاه برپايه آب، آتش، 

نور و زمين است و به همين دليل سازنده آن يعني 

»نارسيس كوآگالنتا«ي ايتاليايي اين سازه را پيامي 

براي عشق، صبوري و زندگي مي داند.
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  محمد جعفري|
محموله هاي افيوني شان را در 

بسته هاي عجيب و غريب پنهان 
مي كنند؛ به اين اميد كه دست 

پليس به آنها نرسد اما در 
اغلب موارد اين مأموران 

پليس هستند كه 
دست باال را دارند. اين 

ماجراي قاچاق مواد مخدر 
در مترو است. با اينكه تعداد 
تبهكاراني كه به وسيله مترو 

محموله هاي مواد مخدر را حمل يا در 
شهر زيرزميني موادفروشي مي كنند 

چندان زياد نيست اما مأموران 
پليس مترو حواس شان به همه  چيز 

هست و تاكنون توانسته اند تعدادي 
از حمل كنندگان و فروشندگان 
مواد مخدر در مترو را شناسايي 
كنند. در اين گزارش به پرونده 

دستگيري چند نفر از قاچاقچيان 
مترو مي پردازيم.

مأموران پليس مترو تاكنون متهمان زيادي دستبند پليس بر دستان فروشندگان فالكت

را به اتهام حمل و فروش مواد مخدر دستگير كرده اند

مأموران پليس متروي تهران مدتي قبل در ايستگاه 
راه آهن به جواني كه يك چمدان چرخدار همراهش 
بود مشــكوك شــدند. آنها او را به طور نامحسوس 
تحت نظر گرفتند. او ســردرگم بود و به نظر مي رسيد 
چشــم انتظار فرد ديگري است. اين شــرايط حدود 
40دقيقه ادامــه پيدا كرد تا اينكه مأموران ســراغ او 
رفتند و وقتي به بازرســي چمدانش پرداختند داخل 
آن مقدار زيادي ترياك كشــف كردند. با اينكه دست 
او براي پليس رو شــده بود اما مدعي شد از محتويات 
چمدان اطالعي نداشته اما قبول كرده در قبال دريافت 
2ميليون تومان چمدان را از يكي از استان هاي مركزي 
كشور با قطار به تهران بياورد. اظهارات متهم در حالي 
بود كه مأموران در چمدان 11كيلو ترياك كشف كرده 
بودند. متهم در اين باره گفت: در شــهرمان قالي شو 
بودم اما مدتي قبل يكي از دوستانم پيشنهاد كرد براي 
بهتر شدن وضعيت مالي ام با او همكاري كنم. او چند 
وقت يك بار بسته اي به من مي داد تا با قطار به تهران 
ببرم و به صاحبش برسانم. امروز هم با چمدان به تهران 
رسيدم و در ايستگاه مترو منتظر صاحب آن بود. من 
اطالعي نداشتم كه داخل چمدان مواد مخدر است كه 

دستگير شدم.

 بعضي از افرادي كه به اتهام همراه داشتن مواد مخدر در مترو دستگير 
مي شوند نيت شان حمل محموله با مترو است اما بعضي ديگر در مترو 
موادفروشي مي كنند؛ مثل مرد ميانسالي كه مدتي قبل در ايستگاه 
متروي قلهك دستگير و در بازرسي او تعداد زيادي بسته هاي كوچك 
مواد مخدر كه آماده فروش شده بود كشف شد. ماجرا از اين قرار بود 
كه از مدتي قبل به مأموران پليس مترو خبر رسيد مردي در ايستگاه 
موادمخدر مي فروشد.  در اين شرايط مأموران به كمين او نشستند و چند 
روز بعد مردي با مشخصات فرد مورد نظر را در ايستگاه ديدند و وي را بازداشت 
كردند. بازرسي بدني اين مظنون كافي بود كه تا تعداد زيادي بسته هاي آماده فروش ترياك 
از او كشف شود. اين بسته ها در بسته هاي ۳ تا ۲۵ گرمي آماده شده بود و در مجموع ۱۶۰گرم 
وزن داشت. متهم در اعترافاتش گفت: يك سال است كه از يكي از استان هاي غربي كشور به 

تهران آمده ام و چون كار مناسبي نداشتم مشغول فروش مواد مخدر در مترو شدم.

 بعضي از ايستگاه هاي مترو مثل ترمينال جنوب و راه آهن براي پليس از اهميت ويژه اي 
برخوردار است؛ چرا كه از طريق اين ايستگاه ها مسافران از شهرهاي مختلف وارد 
پايتخت مي شوند و ممكن است بســته هاي مشكوكي همراه داشته باشند. مدتي 
قبل مأموران ايســتگاه متروي ترمينال جنوب در حال گشتزني در سكو بودند 
كه توجه شان به ۲مرد جوان جلب شــد. آنها همراه دو چمدان دستي چرخ دار در 
حال ورود به ايستگاه بودند كه مأموران به آنها مشكوك شدند. ۲مرد جوان با ديدن 
مأموران رنگ شان پريده و دست و پاي شان را گم كرده بودند. در اين شرايط بود كه آنها 
براي بازرسي به ايستگاه پليس مستقر در مترو هدايت شدند. در بازرسي چمدان ها مشخص شد 
يك طرف آنها از طرف ديگر سنگين تر است كه پس از بررسي بيشتر مشخص شد در جداره داخلي يكي از 
چمدان ها حدود ۳كيلو و۲۸۰گرم و در ديگري ۵كيلو و۷۸۰گرم ترياك جاسازي شده است. متهمان وقتي 
تحت بازجويي قرار گرفتند گفتند كه با يكديگر همشهري هستند و از يكي از شهر هاي جنوبي كشور به تهران 

آمده اند و قصد فروش محموله مواد مخدر در تهران را داشتند.
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