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ويی مهرانه های  متر

عکس: منا عادل

مهرماه امســال بــراي دانشــجويان و دانش آموزاني كه 
راهي دانشگاه ها و مدرسه ها شــده اند، چند فرق اساسي با 
مهرهاي قبلي دارد؛ اول اينکه بعد از تقريبا 2سال آموزش 
از راه دور، اين نخســتين مهرماهي ا ســت كه تک و توک 
مکان هاي آموزشي باز شده اند و آموزش، از اين بعد زير سايه 
واكسيناسيون سراسري، در برخی مراكز حداقل چندروز 
در هفته شــکل عادي و حضوري خود را به دست مي آورد. 
دومين اتفاق براي محصالن و دانشجويان تهراني، ترافيک 
سرسام آور اين روزهاست. درست از مهرماه امسال همانطور 
كه همشــهري مترو پيش بيني كرده بود، ترافيک و پس از 
آن به ســرعت آلودگي هوا، دوباره به اصلي ترين مشکالت 
تهران بدل شده اند و اهميت استفاده از مترو دوچندان شده 
است. سومين تفاوتي كه به نظر ما اين مهر با مهرهاي قبلي 
دارد، آغاز به كار رســمي و ايمن خط هفت مترو است كه از 
ايستگاه هايي مي گذرد كه همگي در يک ويژگي مشترک 
شريک هستند؛ اكثر ايستگاه هاي اين خط مترو در نزديکي 
مراكز آموزشي مهم پايتخت قرار گرفته اند تا نجات بخش 
دانش آموزان، دانشجويان و والدين آنها از ترافيک و گراني 
و عدم امنيت تردد خياباني باشــند. در اين شماره به بهانه 
مهرماه، ســراغ برخي از ايســتگاه هاي مهم متروي تهران 
رفته ايم كه در همســايگي مراكز آموزشــي مهم پايتخت 
هستند و اين روزها يا حداكثر طی 2ماه آينده، پر خواهند بود 
از دانشجويان و دانش آموزاني كه هر روز حداقل 2بار از اين 
ايستگاه ها براي تردد خود استفاده مي كنند. به بهانه نخستين 
استفاده دانشجويان از ايستگاه هاي خط 7 مترو، تمركز بيشتر 
ما بر مراكز آموزشي همجوار ايستگاه هاي اين خط است اما 
گاهي هم سراغ مدارس، دانشگاه ها و مراكز آموزشي تاريخي 
نزديک به بعضي از ايستگاه ها هم رفته ايم تا يادآوري كرده 

باشيم تاريخ آموزش در تهران را براساس عمر اين بناها.

تقديم به دانش آموزان، دانشجويان 
و محصالني كه اين روزها با مترو به 

محل تحصيل خود مي روند
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عاطفه چوپان|  هميشه 2ايستگاه، آغاز و پايان راه را به تصوير مي كشند. انتها و ابتداي خطوط مترو نيز ماجراهايي در دل خود دارد كه با تاريخچه محله ها گره خورده است. اكثر ما تصور 
مي كنيم زندگي با تولد آغاز و با مرگ به پايان مي رسد. با وجود اين شايد سطحي از زندگي وجود داشته باشد فراتر از دوران حيات تك تك ما كه در امتداد قرن ها همچنان جريان داشته 
باشد. زيست اجتماعي در محالت تهران يكي از همين زندگي هاست. حيات اجتماعي بدون توجه به وجود ما، در طول و عرض ساليان در سيالن بوده و حاال با ساخته شدن ايستگاه هاي مترو 
رنگ ديگري نيز به خود گرفته است. براي كساني كه به هر دليل به سفرهاي درون شهري مي روند، نقطه اي از اين كالنشهر آغاز و نقطه ديگري پايان مسير است. در اين گزارش به همين 

آغازها و پايان ها خواهيم پرداخت.

آغازها و پايان هاي مترويي

آنچه دانش آموزان و دانشجويان بايد درباره خط7 متروي تهران بدانند

قطاری به مقصد 
كالس های حضوری
از خــط7 متــرو چــه 
خاطراتي داريد؟ يادتان 
هست كه يك روز درهای 
ايستگاه هاي اين خط روي 
مردم باز شــد اما خيلي 
زود استفاده از اين مترو 
به خاطر نداشــتن امنيت 
الزم به تأخير افتاد؟ اين 
مهرماه، نخستين مهرماهي 
اســت كه دانش آموزان و 
دانشــجويان مي توانند 
براي رفتن بــه بيش از 
صدهــا مدرســه، ده ها 
دانشگاه و مركز آموزشي 
از ايستگاه هاي اين خط 
استفاده كنند. از آنجا كه 
اين ناآشــنا بودن ممكن 
است باعث شود بعضي ها 
از مترو استفاده نكنند، ما 
چند دانشگاه و آموزشگاه 
رسمي و مدرسه اي كه در 
اطراف اين ايستگاه ها قرار 

دارند را معرفي مي كنيم.

میدان صنعت
مقرّ مدرسه های الكچری

ايســتگاه ميدان صنعت، بــه زودی به يكــی از مهم ترين 
ايســتگاه های متروی تهران بدل می شود؛ چراكه جانمايی 
استثنايی آن در حاشيه مترو و شكل شهرسازی اين شهرك،  
باعث شــده ايســتگاه متروی صنعت بتواند زنجيره ای از 
حمل ونقل عمومی را گرد خود به وجــود آورد. اما فقط انبوه 
اتوبوس ها و تاكسی های كنار اين ايستگاه نيست كه مهرماه 
امسال باعث شلوغی قابل توجه اين ايستگاه شده، قرار گرفتن 
مراكز آموزشی فراوان و چند ساختمان مركزی آموزش عالی 
در حوالی آن، احتماال دليل مهم تری باشــد. اين ايستگاه به 
دانشگاه آزاد واحد سيمای ايران، ساختمان مركزی وزارت 
بهداشت و ســاختمان مركزی وزارت علوم نزديك است. 
همچنين مدارس ربانی، راه رشد، سالم، عالمه طباطبايی و... 
كه همگی از مدارس خفن، گران و مشهور تهران هستند، در 
نزديكی اين ايستگاه واقع شده اند و برای تردد دانش آموزان، 
مترو می تواند وســيله قابل اعتمادی باشد. يك نكته را هم 
بگوييم؛ دانشجويان دانشگاه امام صادق)ع( نيز اگر بخواهند 
با مترو به دانشگاه خود بروند، راهی جز استفاده از ايستگاه 

ميدان صنعت ندارند.

هر دانشگاه، يك ايستگاه
نگاهي به اسامي انتخاب شده براي ايستگاه هاي مترو نشان مي دهد كه استفاده 
از كلمه دانشگاه داراي فراواني قابل توجهي ا ســت. در خطوط متروي تهران تا 
اينجاي كار، دست كم چهار ايستگاه به نام دانشگاه هاي مهم، نامگذاري شده اند؛ 
ايستگاه هاي متروي دانشگاه شريف، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تربيت مدرس 
و دانشگاه امام علي)ع(. هريك از اين ايستگاه ها عالوه بر اينكه كامال در همسايگي 
ورودي اين دانشگاه ها واقع شده اند به لحاظ زيباشناسي هم نكاتي در طراحي خود 

گنجانده اند تا يادآور اهميت علم آموزي در فرهنگ ايران امروز باشند.
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خيابان پيروزي فعلي در زمان قاجار »دوشان تپه« نام داشت و حاال در شرقي ترين نقطه آن كه به نام »شهيد كالهدوز« شناخته مي شود، يك 
ايستگاه مترو با همين نام وجود دارد. البته 2خيابان كالهدوز در تهران وجود دارد، اما تنها همين خيابان است كه ايستگاه متروي آن نقطه آغاز 
يك خط مترو براي رفت وآمدهاي روزانه خواهد بود. كالهدوز يكي از قديمي ترين بافت هاي شهري تهران را دارد و هنوز در بعضي از كوچه ها 
و خيابان ها، اتمسفري كامال سنتي حاكم است. ايستگاه مذكور ابتداي خط 4مترو قرار دارد؛ جايي كه يكي از درهاي ايستگاه به فلكه لوزي باز 
مي شود تا مسافران غيرمحلي درخت هاي بلندباالي آن منطقه را ببينند. همين درخت ها نمايانگر روزگاري است كه اين محله از سر گذرانده است.

ایستگاه شهيد كالهدوز
از دوشان تپه تا كالهدوز

دانشگاه تربیت مدرس
دروازه مراكز آموزشی

انتظار اینكه روزی مترو به حوالی گیشــا و بافت آموزشی 
محدوده امیرآباد برسد، تا سال ها تصور محالی بود. اصوال 
یكی از دالیل كم ایســتگاه بودن خط7 تا ایستگاه متروی 
دانشگاه تربیت مدرس همین است. این ایستگاه قرار است 
هزاران هزار نفری كه هر روز قصد تــردد به مناطقی چون 
امیرآباد، فاطمی غربی، كارگرشــمالی، بیمارستان قلب، 
گیشا، پاتریس لومومبا، شهرآرا و... را دارند همراهی كند. 
از سوی دیگر، از مهرماه امسال استفاده از ایستگاه دانشگاه 
تربیت مدرس، چندین و چند برابر شــده آن هم به خاطر 
خیل دانشجویانی  اســت كه هر روز از طریق این ایستگاه 
به دانشگاه یا خوابگاه های خود می رســند. این ایستگاه 
اصوال دیوار به دیوار دانشگاه تربیت مدرس به عنوان قطب 
آموزش دانشگاهی علوم انســانی در تهران طراحی شده 
است. این ایستگاه، همسایه یكی از مهم ترین دانشكده های 
دانشــگاه تهران یعنی دانشــكده علوم اجتماعی است. 
دانشــكده روانشناســی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 
دانشگاه علوم پزشــكی ارتش، دانشكده اقتصاد دانشگاه 
تهران و سلف سرویس دانشگاه تهران از دیگر همسایگان 

آموزشی این ایستگاه هســتند اما نباید فراموش 
كرد كه مهم ترین مسافران هرروزه این ایستگاه، 
دانشجویان دانشگاه تهران هستند كه در كوی 

دانشگاه تحصیل می كنند یا اقامت دارند.

توحید
انتخاب مسیر تحصیلی

خط7 در میانه راه به ایستگاه توحید از خط4 می رسد و یكی 
از مهم ترین ایستگاه ها برای تردد دانش آموزان و استادان و 
دانشجویان را فراهم می آورد. ایستگاه متروی توحید همجوار 
با چند دانشكده و مركز آموزشی مهم در مركز شهر است؛ یكی 
از مهم ترین واحدهای اداری دانشگاه آزاد در ابتدای خیابان 
آزادی و یكی از مهم ترین دانشكده های این دانشگاه در ابتدای 
خیابان اوستا قرار دارد كه تا مترو، 5دقیقه هم فاصله ندارد. 
اصلی ترین دانشــگاه همجوار این ایستگاه، دانشكده علوم 
پزشكی دانشگاه تهران است و همان حوالی می شود برای انجام 
امور مربوط به حیوانات خانگی سری به بیمارستان حیوانات 
كوچك دانشگاه تهران زد. مدارس واقع شده در كوچه های 
محدوده اسكندری و ایستگاه متروی توحید، به قدری زیاد 
و قدیمی هستند كه اسم بردن از تمام آنها غیرممكن است اما 
باید به خاطر داشته باشید كه برخی از مسافران محصل، از این 
ایستگاه برای رفتن به دانشگاه های تهران، شریف و... استفاده 
می كنند. همچنین این ایستگاه كامال به مركز فنی و حرفه ای 
استان تهران نزدیك است و از طریق آن، هنرآموزان مجتمع 

فنی نیز به محل آموزش خود می رسند.

قطار با بوی آموزش
فقط ایستگاه هایی كه عنوان دانشگاه را یدك می كشند در روزهای مهرماه به قدم دانش آموزان و دانشجویان، 
عطرآگین نمی شوند؛ بسیاری از ایستگاه های متروی تهران طوری طراحی شده اند كه به مكان های آموزشی مهم 
پایتخت نزدیك باشند. به عبارتی همانطور كه ایستگاه متروی صادقیه بسیار نزدیك به بزرگ ترین مركز دانشگاه 
علمی  كاربردی واقع شده، ایستگاه متروی فردوسی نیز همجوار مدارس تاریخی چون البرز، گیو و انوشیروان 
است. ایستگاه متروی شاهد یكی از پركاربردترین ایستگاه های دانشجویی در كنار دانشگاه شاهد است و برای 
رفتن به دانشگاه هنر، راهی جز استفاده از ایستگاه متروی امام خمینی نیست. بخش عمده این مراكز آموزشی 

را می توان در حوالی ایستگاه های میرزای شیرازی، تئاتر شهر، میدان ولیعصر و ایستگاه شهید بهشتی یافت.
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  مهتاب خسروشاهي |  كشور اسپانيا، براي معرفي آنچه در هر محله يا منطقه خود دارد، راهكار جالبي انتخاب كرده است. اين راهكار، 
طراحي فضاي داخلي مترو با شاخص هاي مرتبط به آن ايستگاه مترو است. براي مثال، اگر در ايستگاه معروف »اِل-السترو« پياده شويد، 
پيش از رسيدن به بازار، ديوارهاي طراحي شده با نايلون ها و پاكت هاي خريد به شما نشان مي دهد كه اوال ايستگاه را درست آمده ايد و 
دوما اينكه اينجا، همان بازار معروف شهر مادريد است. جالب است نه؟ فرض كنيد اين طراحي در ايستگاه متروي پانزده خرداد، براي 

معرفي بازار تهران انجام شود. ببينيم در شهر مادريد چند ايستگاه خاص و طراحي متناسب با آن وجود دارد.

از خانه گويا تا بازار ال راسترو؛ داستان 8 ايستگاه متروي مادريد را بخوانيد 

ايستگاه هايی با قصه های فرهنگی

گاه تاریخ طبیعی 
رپتانا؛ ایست

كا

ثار جانورشناســی شــهر مادريد در 
قديمی ترين آ

ايستگاه Carpetana، خط6، نهفته است. در اين 

ايستگاه، ماكت های متعلق به جانوران 15ميليون 

سال قبل، از فســيل های غول پيكر دايناسورها تا 

»گامفوتِر« 
الك پشت ها را می بينيد. ماكتی از فيل 

وره »ميوســن« در ورودی اين خط 
متعلق بــه د

ض ورود، مســافران را 
ود دارد كه به مح

مترو وجــ

هيجان زده می كند. شايد تعجب كنيد اگر بدانيد 

 موزه تاريخ شهر مادريد 
كه درواقع اين ايســتگاه،

ود دارد! 
را در خ

گویا؛ ایستگاه هرن

اسپانيايی ها عاشق جناب »فرانجسكو گويا« 

ن هنرمند 
هستند. ايســتگاهی كه به نام اي

رار دارد. 
هار مترو ق

ده، در خط چ
نامگذاری ش

ن هنرمند 
عالوه بر فضای سالن ها، 70اثر از اي

ی مترو ديده می شود. محله 
نيز روی واگن ها

 آثار گويا 
گاه نيز رنگ و بوی

مرتبط به اين ايست

را دارند و بسياری از رستوران ها و كافه های 

 خود دارند.
گويا را در

ه، اثر يا نام 
اين محل

ایستگاه پرینسیپه پیو

 ایستگاه انقالب

 پيو، از انقالبيون 
خط10 متروی مادريد، نام پرينسيپه

انيا را بر خود دارد؛ انقالبی ای كه برای استقالل 
اســپ

اسپانيا جانش را فدا كرد. اين ايستگاه، قديمی ترين 

گاه متروی مادريد است و معماری جديد و قديم 
ايست

الوه براينكه گنجينه بزرگی از 
 در كنار خود دارد. ع

را

فســيل ها را در خود دارد كه يكی از آنها »استخوان 

فَك كرگدنی« با قدمت 14ميليون ســال است. اين 

ايســتگاه نزديك به يكی از مراكز خريد بزرگ شهر 

مادريد است.

التینا؛ برای ال راسرتو
ایستگاه ال

آنهايی كه به اسپانيا ســفر می كنند، حتما به بازار 

»ال راسترو« سر می زنند. بار اول سر می زنند، اما 

بعد ديگر نمی توانند از آن دل بكنند! دليل آن هم 

 بازار و كاالهای ارائه شــده در آن است. 
قدمت اين

ن بازار كه هر يكشــنبه بين دو محله »الالتينا« 
اي

و »الواپيس« برپا می شود، نماد كاملی از فرهنگ 

و تمدن اين كشور است. برای رسيدن به اين بازار 

التينا پياده شويد. فضای داخلی 
بايد در ايستگاه ال

گاه، با طرحی از پاكت  و زنبيل های 
متروی اين ايست

خريد طراحی شده است.

با تمامي اين احوال، شايد ساكنان »بلوار شقايق« و »سازمان برنامه« چندان موافق نباشند كه ايستگاه كالهدوز آغاز خط 4است. آنها هر روز سفر خود را از ايستگاه 
»ارم سبز« به ســمت مقصدهاي گوناگون آغاز مي كنند. ارم سبز نقطه روبه روي ايســتگاه كالهدوز در همان خط است. ســازمان برنامه و بلوار شقايق از مناطق غربي 
تهران هستند كه روزگاري در تملك فردي به نام »اعتماد« بودند. آن زمان اين محدوده چراگاهي بود كه براي تامين سوخت ساكنان مناطق اطراف نيز از آن استفاده 
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ایستگاه رتیرو؛ نقاشی خانه

2 متــروی مادرید قرار 
این ایســتگاه در خط

تیرو در فهرست قدیمی ترین 
دارد. ایســتگاه ر

متروهای شهر مادرید قرار داشته و قدمت آن به 

ی گردد. تمام دیوارهای 
سال1922 میالدی بازم

»آنتونیو 
رتیرو مزین به نقاشــی های 

ایستگاه 

مینگوته« است. مشخصه این سبك از نقاشی، 

د و كارتونی است كه روی 
چهره های منحصربه فر

 قرار گرفته است.
 در كنار هم

كاشی نقاشی شده و

ایستگاه پاكو؛ به یاد موسیقی

 گیتار »فالمینكو«، كشــور اسپانیاســت. 
مهد

به همین دلیــل وقتی »پاكو لوســیا« یكی از 

مشــهورترین نوازندگان این سبك از موسیقی 

گاه مترویی به نام او انتخاب 
درگذشت، ایســت

ر مترو نقش 
یز بر دیوا

صویر او ن
شد و ســپس ت

 نورپردازی، طیف رنگی و نوع نقاشی های 
بست.

 از بارزترین آثار 
ر دیوار این ایستگاه

نقش بسته ب

 نورپردازی شهر مادرید 
هنری مدرن نقاشــی-

قرار دارد.
است. این ایستگاه در خط9مترو 

ایستگاه اُپرا؛ قلب مادرید

 مترو از آن 
این ایســتگاه خاص كه خط5

عبور می كند، در قلب شــهر مادرید واقع 

هنر و تاریخ، ویژگی همزمان 
شده است. 

ن راز بزرگ 
این توقفگاه اســت. همه از ای

گاه اُپرا می توان 
آگاه نیســتند كه در ایست

ه در دوران »فلیپه 
از»قنات آمنیال« كــ

سوم« ساخته شده است، دیدن كرد. آخر 

هفته ها، بازدید از این قنات رایگان است.

ایستگاه آرگولس 

توقفگاه دانشجویان

در دهه80 میالدی، این ایستگاه متعلق به رستوران ها، 

د. درواقــع محله آرگولس، محله 
بارها و میخانه ها بو

میخانه های شــهر مادرید بود. اما چهــره این محله 

 تغییر كرده و منطقه ای دانشــگاهی اســت. 
اكنون

به همین دلیل هم در این ایســتگاه مجســمه های 

 دفتر و قلم و نقاشی های مختلف سبك 
بزرگ كتاب،

 از روز، ایستگاه در 
آوانگارد را می بینید. در ســاعاتی

قرق دانشجویان است. این ایســتگاه در خط4 مترو 

قرار دارد.

ايستگاهارمسبز
ازكالهدوزبهارمسبز

مي شد. اواخر دهه 20شمسي، ســازمان برنامه و بودجه اين زمين ها را از اعتماد خريد و تا كنون نيز به همين نام 
شناخته مي شوند. منطقه كنوني خيابان سازمان برنامه، بسيار گسترده تر از منطقه خريداري شده از سوي سازمان 

نام برده است.



اصطالح »فود كورت« زماني به فرهنگ لغت و بعد هم عادت هاي تفريحي ما راه پيدا كرد كه باالترين يا پايين ترين طبقه هر »سنتر« يا همان 
مركز خريد بزرگ، به اين مجموعه هاي غذايي مجهز شد؛ مجموعه هايي كه از يك سمت آن بوي قورمه و قيمه بلند است و از سمت ديگر 
بوي پيتزا و سيب زميني ســرخ كرده صدايت مي كنند! فود كورت ها با هدف دسترسي آسان مشتري ها به خوراكي پس از خريد و از سوي 
ديگر پاسخگويي به نياز هر نوع ذائقه اي متولد شدند. در كشور ما فقط در مراكز خريد بزرگ، اين مجموعه ها وجود دارند. اما در بعضي از 
كشورهاي جهان، خطوط مترو، به فود كورت يا رستوران هاي خاص مجهز هستند. جالب است نه؟ به همين دليل هم مي خواهيم با خاص ترين 

فودكورت هاي جهان - كه هر كدام ويژگي خاصي هم دارند - آشنا شويم.

با خاص ترين فودكورت هاي متروي جهان آشنا شويد

تاالر خوراکی ها در انتظار شما

ایستگاه دروازه دولت
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ایستگاه ویتاس
يكی از محبوب ترين رستوران های رم 

در ايستگاه » ترمينی«، رستوران ويتاس 
است. در بين چهار ايستگاه ميالن، تورين، 

ناپل و ونيز، اين ايستگاه ويژه قرار دارد. ظاهر آن 
لوكس و مدرن اما فضای آن تاريك و خاص است.

ويژگی: در اين مجموعه كافه ها می توانيد با 
قيمت های باورنكردنی پيتزا، پاستا و ديگر 

انواع غذاها و دسر و نوشيدنی ها را 
خريد كرده و ميل كنيد.

ایستگاه سن پائولو 
دی بوچه

رستوران »جمنا دال فورونترا كاديز«، در اسپانيا، 
يكی از رستوران هايی است كه در هر فصل سال، پس 
از متروگردی، می تواند مكان مناسبی برای استراحت 

باشد. فضای سنگی رستوران در تابستان باعث خنكی و 
شومينه های بزرگ و زيبای آن در زمستان باعث گرمای 

محيط رستوران می شود. اگر به اين رستوران رفتيد، 
حتما خوراكی های تهيه شده با قارچ، كروكت 

ژامبون شكم پر با اسفناج را امتحان كنيد.
ويژگی: منوی مقرون به صرفه و فضای 

ساده و شيك

درست در نقطه مقابل ايستگاه قائم، ايستگاهي با هزار و يك تفاوت بزرگ و كوچك وجود دارد. ايستگاه »آزادگان« در منطقه دولتخواه 
تهران و در نزديكي بزرگراه آزادگان و بزرگراه آيت اهلل سعيدي است. در اين ايستگاه خبري از سازه هاي خاص معماري، آب وهواي دلخواه 
يا ساير جذابيت هايي كه در ايستگاه قائم مشاهده مي شود، نيســت. دولتخواه از آن مناطقي است كه در گذر روزگار، ترجيح داد منزل 
اقشاري باشد كه بيشتر از اكثر مردم در سختي زندگي مي كنند. در اين محله از تهران، زندگي هاي بسياري در پيچ و خم كوچه هاي خاكي 

و در مجاورت كوره هاي آجرپزي جريان دارد. 

ايستگاه آزادگان
آزادگاِن ساكن دولتخواه

گیلبرت اسكات
تا سال2011 ميالدی، مترو و خطوط 

قطار لندن به فكر ارائه خوراكی های خاص 
به مسافران نبودند اما پس از آن متروهای 

لندن به اين نتيجه رسيدند كه اين مكان ها برای 
رفع خستگی مسافران ضروری است. رستوران 

گيلبرت اسكات در ايستگاه سنت پانكراس 
يكی از معروف ترين آنهاست.

ويژگی: ارائه غذاهای محلی مانند 
مرغ كورنيش، خوراك 

خرگوش و...

ایستگاه مركانتیل
رستوران - سوپرماركت ايستگاه 

اتحاديه دنور در اياالت متحده، با سرمايه گذاری 
دو رستوران شناخته شده و به پيشنهاد سرآشپز 

»الكس سيدل« بنا شده است. بخشی از اين رستوران، 
سوپرماركتی است كه می توانيد در ابتدا يا انتهای 
گردش با مترو، از آن محصوالت مختلف گوشتی 
خريداری كرده و در طرف ديگر، رستورانی برای 
استراحت و مصرف غذاهای مختلف تهيه شده با 

ماكارونی است.
ويژگی: امكان خريد و استراحت و 

مصرف غذا به صورت همزمان
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  مهديــا گل محمدي |   اهالــي لندن به خصوص آن دســته از 
بريتانيايي هايي كه به فرهنگ و سنت اين كشور اهميت مي دهند 
نماد مطالبه گري و كوتاه نيامدن در برابر خواسته هايشان هستند. 
براي توضيح اين ويژگي لندني ها سراغ يكي از ايستگاه هاي متروي 
اين شــهر مي رويم كه به تازگي افتتاح شده است؛ ايستگاهي كه به 
همراه ايستگاه ناين المس ساخت و راه اندازي آنها حدود يك ميليارد 
و 100ميليون پوند هزينه داشته است. 20سپتامبر يعني چند روز 
پيش ايستگاه باترسي يا بترسي Battersea با امكاناتي فوق العاده 
و پيشرفته در شمال لندن افتتاح شــد. فضاي ايستگاه بزرگ تر از 
ايستگاه هاي ديگر است و پله هاي برقي نيز از نوع جديدترين مدل ها 
بودند. فضاي بيرون از ايســتگاه هم طوري طراحي شــده است تا 
مسافران پيش و پس از ســفري زيرزميني بتوانند تجربه خاصي از 
نشستن در فضاي باز و خريد داشته باشند. براي نمونه يك تاكسي 
قديمي با ســايبانش در واقع يك كافه كوچك اســت كه مسافران 
دور آن نشسته و مي توانند قهوه ســفارش دهند. از امكانات خاص 
اين ايســتگاه بگذريم. مردم مطالبه گر لندن تمــام اين امكانات را 
كنار گذاشتند و درست دســت روي پاشنه آشيل هاي اين ايستگاه 
گذاشتند. چيزي نگذشت كه صفحات سايت هايي مانند الندنيست 
يا ماي الندن مملو از گزارش ها و مصاحبه هاي انتقادآميز درباره اين 
ايستگاه شد. فقط يكي از اين گزارش ها درباره مردي بود به نام آلن 
بنسون. آلن با ويلچير خود همراه خبرنگار ماي الندن وارد ايستگاه 
شــده و از نبود امكانات خــاص توان ياب هاي جســمي و حركتي 
مي گويد. او به عنــوان گاليه اول محلي را نشــان مي دهد كه جاي 
نگهداري سگ و گربه هاي مسافران اين ايستگاه است. محل يادشده 
براي پانســيون حيوانات خانگي حتي تابلوهاي بزرگي دارد كه در 
سرتاسر ايستگاه ها نشان مي دهد مسافران چگونه مي توانند به آنجا 
برسند. با وجود اين هنوز هيچ امكاناتي براي توان ياب هاي جسمي و 
حركتي در اين ايستگاه وجود ندارد. اين در حالي است كه مسئوالن 
مدام از مزاياي اين ايســتگاه مي گويند اينكــه در مجموع با چند 
ايستگاه تازه تاسيس ديگر حدود 25هزار شغل ايجاد كرده يا فضاي 
بيشتري براي مسافران در ايســتگاه درنظر گرفته شده است. الن 
بنسون سپس چنين گاليه مي كند كه جداي از اين ايستگاه هم در 
مجموع فقط 40درصد ايستگاه هاي متروي لندن براي توان ياب هاي 
جسمي و حركتي بهينه سازي  شده است و تردد در باقي آنها فقط با 
پله مقدور است. او در پاسخ به اين پرسش خبرنگار كه چرا درباره اين 
همه مزاياي ويژه ايستگاه يادشده خوش بين نيست مي گويد: اگر شما 
تمام پول يك دوچرخه را قبال به حساب فروشنده واريز كرده باشيد 
)در مورد مترو مالياتي كــه دولت دريافت مي كند( و هنگام تحويل 
دوچرخه متوجه شويد كه پيچ روي يكي از ركاب ها سر جايش نيست 
از فروشنده بابت تمامي اجزاي دوچرخه تشكر مي كنيد يا سراغ آن 
پيچ ريز را مي گيريد؟ به طورحتم سراغ پيچ ريز را مي گيريد چرا كه 
نقص آن كار بايد برطرف شــود و گرنه هزينه كل آن مجموعه قبال 

پرداخت شده است و جاي تشكر خاصي باقي نمي گذارد.

ایستگاه میدی
چقدر بوی نان را دوست داريد؟ ايستگاه 
»میدی« شهر بروكسل در بلژيك، بهشت 

آنهايی است كه نان دوست دارند و بوی نان، 
مست شان می كند. اين بوتیك نان، يكی از بزرگ ترين 
نانوايی های كشور بلژيك است. طرح اين مكان متعلق 

به »آنتوان پريتو« و سبك طراحی آن، به سبك »باروك 
مدرن« است.

ويژگی: منوی غذاها از 20يورو آغاز شده و همراه با 
نان های مختلف مارچوبه، میگو يا ماهی آزاد 

دودی نیز ارائه می شود. فضای خاص و 
پرنور آن هم ديدنی است.

ایستگاه لترین بلو
اين ايستگاه خوشمزه در ايستگاه »لیون« 

شهر پاريس كشور فرانسه واقع شده است. قدمت 
اين مكان به بیش از يك قرن می رسد. اين مكان به 

تازگی بازسازی شده اما اصالت خود را حفظ كرده است. به 
شكلی كه اگر باز هم سالوادور دالی، كولت، مارسل پاگنول، 
بريژيت باردو، كوكو شانل و... پا به اين مكان بگذارند، بازهم 

شیفته اين رستوران خواهند شد. قیمت و تنوع غذايی منوی 
اين رستوران مناسب است. به اين رستوران، قطار آبی نیز 

می گويند.
ويژگی: قدمت، تنوع غذايی و هزينه، به شكلی كه از 
35 تا 65يورو قیمت خوراكی های آن متغیر است. 

توجه به جزئیات در دكوراسیون و ارائه غذا 
از ديگر ويژگی های آن است.

همانطور كه هر شخص با هر مسير و مقصدي خط زرد متروي تهران را طي مي كند، قصه آغاز و پايان هاي ديگري نيز در تهران جريان دارد. 
نخستين شهربازي تهران »پارك شادي ميني سيتي« نام داشت و محدوده اين شهربازي نيز بعدها به نام ميني سيتي شناخته شد؛ منطقه اي 
كه امروز به نام شهرك شهيدمحالتي شناخته مي شود؛ يكي از مناطق خوش آب وهواي شمال شرق تهران كه عمده ساكنان آن از رفاه اقتصادي 
بسياري بهره مي برند. متروي قائم درست در حوالي شهرك شهيدمحالتي و شهرك قائم قرار دارد. براي ساكنان اين محدوده، ايستگاه قائم، 

واقع در خط 3متروي تهران نقطه آغاز سفرهاي درون شهري به شمار مي آيد.

ايستگاه قائم
مبدأ خوش آب وهوا

ایستگاه ال كالس
»سیتودو« و »سنترال استیشن« دو 

رستوران - كافی شاپ ويژه شهر هلند هستند 
كه برای عشاق طبیعت طراحی شده اند. تصاوير 

حیات وحش، انواع گل ها و گیاهان، زينت بخش اين 
فضا هستند. ديوارهای اين مكان چوبی و سقف آن 

بلند است.
ويژگی: ارزان بودن منوی اين رستوران شگفت انگیز 

است. به طوری كه با 6.5يورو صبحانه مفصل و 
خوشمزه ای می خورند. نكته ديگر اينكه 

مدت زمان حاضر شدن اين صبحانه 
حداكثر 30دقیقه است.
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 یک ایستگاه
 یک شهروند

     ندا کروکپور|   با عجله خود را به قطار ساعت 6صبح 
رساندم. تمام طول مسير را دويده بودم تا خود را به قطار 
اين ساعت برسانم. خيلي نگران بودم؛ چند وقتي بود كه 
با تأخير به محل كارم مي رسيدم و به پيشنهاد يكي از 
همكارانم تصميم گرفتم صبح با مترو ترافيك را بپيچانم. 
وقتي داخل قطار شدم، دختر جواني را با لباس ورزشي 
مرتبي ديدم كه سرحال و پرانرژي و صاف روي صندلي 
نشسته بود. نفس نفس هاي مرا كه ديد، جايش را به من 
داد و همين بهانه اي براي گفت وگوي ما در طول مسير 
شد. برايم عجيب بود، ساعت6صبح دختري پرانرژي با 
لباس ورزشي داخل مترو! بنابراين پيش دستي كردم و 
پرسيدم: »اين ساعت صبح آماده شده ايد براي ورزش؟ 
مگر ورزشكار هستيد؟« لبخند شادابي زد و گفت: »بله، 
من با عشــق به ورزش زندگي مي كنم. درواقع انگيزه 
من براي زندگي، ورزش اســت. جــدا از اينكه ورزش 
به من روحيه و شــخصيت قوي مي دهد، درآمد مالي 
مناسبي هم دارم؛ چند سالي است كه ورزش را شروع 
كرده ام. هم اكنون دانشجوي دكتراي تربيت بدني هستم 
و تمام هزينه هاي زندگي و تحصيلــم از راه مربيگري 
در باشگاه ها و داوري فوتســال بانوان تامين مي شود.« 
ناگهان به زمين خيره شــد و گفت: »زندگي سخت و 
باور نكردني داشتم....« انگار دلش مي خواست با كسي 
كه اصال نمي شناخت درددل كند. من هم مشتاقانه به 
صحبت هاي او گوش مي كردم: »كودكي سختي را در 
روســتايي اطراف شــهر زنجان گذراندم. با مادربزرگم 
زندگي مي كردم، مجبور بودم در دامداري و كشاورزي به 
او كمك كنم، واقعا روزهاي سخت و طاقت فرسايي بود 
براي يك دختربچه. هيچ وقت فكر نمي كردم به آرامش 
و موفقيتي كه هم اكنون دارم دست پيدا كنم تا اينكه در 
دانشگاه تهران و در رشته تربيت بدني قبول شدم و ورود 

به اين رشته مسير زندگي ام را تغيير داد.« 
دختــر ورزشــكار هم مســيرم توضيــح داد: »اكنون 
سختي هاي زندگي همچنان برايم ادامه دارد، اما با اين 
تفاوت كه اين سختي ها مرا به هدفم نزديك تر مي كند و 
زندگي ام هدفمند شده است. من از تالش كردن دست 
برنمي دارم و روزبه روز انگيزه ام بيشتر مي شود؛ چراكه 
احســاس مي كنم دارم به اهدافم نزديك تر مي شــوم؛ 
درست مثل االن كه به ايســتگاه انقالب رسيديم و من 

بايد پياده شوم. دانشگاه ما، همين كنار متروست.«
بــا خداحافظي گرمي از هــم جدا شــديم. او رفت اما 
من دختري را ديدم كه با قدم هاي اســتوار به ســمت 
هدف هايش حركت مي كرد. مالقــات با او تلنگري بود 
براي اينكه انگيزه قوي در من شــكل بگيــرد؛ انگار ما 
مسافران اين قطارها هم درســت مثل خود واگن ها با 
زنجيره اي از رفاقت به يكديگر متصل شده ايم؛ به طوري 
كه شادابي و اميد يك دختر ورزشكار در ساعت 6صبح 
ايستگاه متروي انقالب مي تواند روز مرا بسازد و قوي ترم 

كند.

 ديدن يك دختر صددرصد 
ورزشكار در متروي6صبح

عتیقه های 3میلیاردی 
مدتی قبل مأموران هنگام گشت زنی 
در ایستگاه صادقیه به یكی از مسافران 
که از قطار پیاده شــده بود، مشكوك 
شدند. او که یك گونی روی دوشش بود، 
با دیدن مأموران دست و پای  خود را گم 
کرده بود. با این حال مأموران او را با خود 
به ایستگاه پلیس بردند. آنها وقتی به 
بازرسی داخل گونی پرداختند، تعدادی 
ظروف سفالی و فلزی شبیه آثار باستانی 
که هر کدام به صــورت جداگانه داخل 
پارچه پیچیده شده بود، دیدند. هنوز 
به درستی معلوم نبود که وسایلی که از 
این مسافر کشف شــده، چیست اما با 
ادامه بازرسی 4النگوی فلزی، 3دستبند 
و  5سرمه دان هم کشف شد. بررسی های 
اولیه نشان می داد اشیای کشف شده 
عتیقه هستند. به همین دلیل این مرد 
تحت بازجویی قرار گرفت و گفت: همه 
اشیای کشف شده زیرخاکی هستند 
که از عراق به ایــران آورده ام و حدود 
3میلیارد تومان ارزش دارد. قصد داشتم 
آنها را در تهران به چند نفر نشان دهم و 

بفروشم که گرفتار شدم.
با دســتگیری این مرد بررســی های 
دقیق تری درباره عتیقه های کشف شده 
از او انجام و معلوم شــد که اشــیای 
کشف شده دست کم قدمتی 1700ساله 
دارند و آثار باستانی محسوب می شوند.

ترقه هایی با قدرت بمب
یكی از مهم ترین وظایف پلیس مترو، 
تامین امنیت شــهروندان است. به 
همین دلیل مأمــوران، وظیفه دارند 
هرگونه بسته مشــكوکی را بررسی 
کنند. چند  ماه قبل بود که مأموران 
در یكی از ایستگاه های خط5 مترو 
به 2پســر جوان که یك کوله پشتی 
سنگین همراه داشــتند مشكوك 
شدند. بررســی های اولیه حاکی از 
آن بود که این دونفر مسافر هستند 
اما معلوم نبود داخل کوله پشــتی 
بــه این ســنگینی چه وســایلی 
حمل می کنند. چــون این موضوع 
مشــكوك به نظر می رسید مأموران 
آنها را متوقف کردند و به بررســی 
محتویات داخل کوله پرداختند. آنها 
در نهایت شگفتی داخل کوله پشتی 
مقدار زیادی اکلیل ســرنج کشف 
کردند؛ موادی که از آن برای ساختن 
ترقه های دست ساز استفاده می شود 
و درصورت انفجار می توانست حادثه 
تلخی را رقم بزند. بــه همین دلیل 
این محموله که حدود 4.5کیلو وزن 
داشــت به محل امنی منتقل شد و 
2پسر جوان بازداشــت شدند. آنها 
اعتراف کردند که قصد داشتند این 
محموله خطرناك را با مترو از تهران 

به کرج منتقل کنند.

كشف قتل در متروی تهران
یكی دیگر از کشف های مهم پلیس 
مترو، ماجرای مردی بود که در جنایتی 
هولناك دست داشت و در حال فرار 
با مترو بود اما با هوشیاری مأموران 
به دام افتاد. ماجــرا از این قرار بود 
که مأموران در یكی از ایستگاه های 
مترو به مردی مشــكوك شدند اما 
او با دیدن آنها پا به فرار گذاشــت و 
همزمان مقداری مواد مخدر از جیبش 
بیرون آورد و بلعیــد. این مرد قصد 
داشت به هرقیمتی که شده فرار کند 
اما سرانجام مأموران توانستند او را 
دســتگیر کنند. در بازرسی از متهم 
یك قبضه چاقو، یك گوشــی تلفن 
همراه و اسپری گاز اشك آور کشف 
شــد. مأموران از این مرد خواستند 
رمز گوشــی تلفن همراهش را وارد 
کرده و آن را باز کند اما او گفت رمز 
را در اختیار ندارد. این موضوع نشان 
می داد گوشی سرقتی است. به همین 
دلیل مأموران به تحقیق در این باره 
پرداختند و پی بردند که گوشی متعلق 
به مردی است که شــب گذشته در 
محدوده کالنتری بهارستان به قتل 
رسیده و گوشی اش به سرقت رفته 
است. در این شــرایط بود که متهم 
بازداشت شد تا اســرار جنایتی که 

مرتكب شده بود، برمال شود.

در جريان تجسس هاي پليس، گاهي كشف هاي بزرگي اتفاق مي افتد

و 3كشف مهم پليس در متر

     محمد جعفري|   همه کشف هاي بزرگ معموال از سرنخ هاي کوچك شروع مي شوند. گاهي 
شك یك مأمور پلیس به یك مظنون یا یك محموله شروع پرونده اي بزرگ و جنجالي 
است. در این گزارش به 3کشف مهم پلیس مترو در شهر زیرزمیني پایتخت مي پردازیم.
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