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افسانه های مترو

از درهای مترو  فاصله بگیرید

در »هفته دوچرخه سواری منتهی به مترو«ی 
ونكور چه گذشت؟ 

تا محل كار بچرخ!

 مسافران عزیز
 این قطار راننده ندارد!

تمرین آشتی با شهر
كارت دیجیتال واكسن از شما، پیشنهاد سفر مترویی در تهران با ما

عکس: منا عادل



ایستگاه ملت2

wشنبه  17 مهر1400 -   شماره 16-   ضمیمه رایگان روزنامه همشهری w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r

عاطفه چوپان|  خط یك متروی تهران، قدیمی ترین قاب های خاطره انگیز تهران را در خود جای داده است. هیچ كس آنچه در زمان مشروطه یا صدارت امیركبیر بر این مناطق گذشته است 
را به یاد ندارد؛ جز چند عكس رنگ ورو رفته. روزگاری عكاسی پدیده رایجی نبود. تنها سوژه هایی در قاب سیاه و سفید دوربین ها جای می گرفتند كه كسی در ارزش یا شگفتی آنها تردید 
نداشت. برخی از افراد، رویدادها و مكان ها، این سطح از ارزش را در خود جای داده اند و تصاویری از آنها باقی مانده كه این روزها برای عالقه مندان به تاریخ یا تهران قدیم قابل توجه است. 
تاریخ ایران بعضا در نقاطی رقم خورده است كه این روزها عكس های رنگی، تصویر ایستگاه های مترو را در كنار آن به نمایش می گذارند. ایستگاه های تجریش، سعدی، امام خمینی)ره( 

و جوانمرد قصاب از همین ایستگاه ها هستند.

قطاِر عكس های سیاه وسفید طهران

  سعید برآبادی |    هر رابطه ای پس از رفع مشــكالت، نیاز به بهبود و بازآفرینی دارد؛ آن هم پس از 
طی شدن شرایط سخت و دوری از یكدیگر. از بهمن ماه آن سال سیاه 1398تا امروز كه تهران آرام آرام 
دارد به سمت آرامش و سالمتی می رود، یعنی در یك بازه تقریبا 2ساله اوج گیری پاندمی كرونا، رابطه 
شهروندان و متن شهر تا حدود زیادی از بین رفته و شاید اعیاد ربیع االول بهانه ای باشد برای این آشتی، 
برای تمرین بازگشت به زندگی عادی و كشف دوباره تهران اما پیش از آنكه آماده سفر به نقاط دیدنی 
تهران شوید، شــارژ بلیت متروی خود را چك كنید و كارت دیجیتال واكسن خود را از سایت وزارت 
بهداشت  بگیرید و همراه داشته باشید؛ چون ما قرار است برایتان دیدنی های تهران را این بار از دریچه 
چشم ایستگاه های مترو ببینیم. در این تهران گردی، ایستگاه هایی را انتخاب كرده ایم كه به بخش مهمی 

از آثار تاریخی و دیدنی تهران نزدیك باشند.

كارت دیجیتال واكسن از شما، پیشنهاد سفر مترویی در تهران با ما

تمرین آشتی با شهر

ایستگاه 
پانزده خرداد

ایستگاه پانزده خرداد در نوع خود یكی از 
مهم ترین ایستگاه های متروی تهران است؛ چرا كه از 

زمان ساخت مترو در پایتخت، جابه جایی حجم انبوه مراجعان 
بازار بزرگ پایتخت یكی از اصلی ترین دغدغه های مدیریت 

شهری بوده و البته كه خواهد بود. با این همه ایستگاه پانزده خرداد 
به لحاظ جغرافیایی نیز در یك موقعیت حساس قرار گرفته؛ این 

ایستگاه كه در چهارراه گلوبندك واقع است، همسایه دیوار به دیوار 
بازار بزرگ و تاریخی تهران و كاخ گلستان به شمار می رود و به بسیاری 

از مناطق دیدنی قلب تهران قدیم نزدیك است؛ به عنوان مثال با 
5دقیقه پیاده روی می توانید شمس العماره را در خیابان ناصر خسرو 

ببینید یا كمی باالتر از آن، دارالفنون با گذشته تاریخی اش 
پیش روی شماست. همچنین در بازار هم دیدن مساجد و 

حسینیه های تاریخی را توصیه می كنیم كه همگی 
به سادگی و با صرف چند دقیقه پیاده روی 

قابل دسترسی هستند.

ایستگاه 
تجریش

ایستگاه میدان تجریش كه در قلب منطقه 
یك شهرداری قرار گرفته، یكی از مهم ترین 
ایستگاه ها برای شروع گردشگری در تهران 

به حساب می آید. در این روزهای نورانی  ماه ربیع االول، 
احتماال نخستین مقصد گردشگرانی كه در این ایستگاه از 
قطار پیاده می شوند زیارت امامزاده صالح)ع( در جوار این 
ایستگاه است. بعد از آن نوبت به بازدید از بازار تجریش و 
تنفس عطر میوه ها و سبزی های تازه می رسد و در آخر 
می توانید انتخاب كنید كه دوست دارید كاخ سعدآباد 

را ببینید یا كاخ نیاوران را. شبكه تاكسی مستقر 
در 2میدان تجریش و قدس، شما را به این 

دو كاخ خواهند رساند.

ایستگاه 
تئاترشهر

ممكن است تصمیم گرفته باشید حاال 
كه واكسن زده اید، كمی در این روزهای پاییزی 

تهران پیاده روی كنید. طبیعتا بهترین خیابان برای این 
كار، خیابان ولیعصر )عج( است كه در مسیر طوالنی خود، 
جلوه های متفاوتی از پایتخت را به عابران نشان می دهد. 

پیشنهاد ما برای این گشت و گذار، ایستگاه متروی تئاترشهر 
است. از این ایستگاه عالوه بر آنكه می توانید به 2تاالر هنری مهم 

پایتخت یعنی تاالر رودكی و تئاترشهر بروید و حتی آرام آرام 
خودتان را برای جشنواره های موسیقی و تئاتر و فیلم فجر 
آماده كنید، می توانید سری هم به كافه های مختلف حاضر 

در این خیابان بزنید. تفرج در پارك دانشجو، رفتن 
به پارك ساعی و... هم از طریق این ایستگاه 

و با كمك خطوط بی آرتی و تاكسی 
قابل انجام است.
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حوالی سال 455قمری كنار دهكده دزاشیب، دهكده طجرشت وجود داشت؛ دهكده ای كه حاال تجریش نام دارد و یكی از مهم ترین ایستگاه های 
مترو را در خود جای داده است. قطب الدین راوندی، مورخ، در شرح سلطنت طغرل سلجوقی آورده است: »آن گاه سلطان از تبریز به سوی ری رفت 
تا زفاف به دارالملك باشد. اندك مایه رنج بر وی مستولی شد، به قصران بیرونی، به در ری به دیه طجرشت از جهت خنكی هوا نزول فرمود، چه 
حرارت هوا بغایت بود.« طغرل بعدها از این منطقه به عنوان ییالق استفاده می كرد. حتی زمانی كه طهران به پایتخت قاجار تبدیل شد، تجریش 

هنوز منطقه ای ییالقی به شمار می آمد. امامزاده صالح)ع( و بازار تجریش، شناسنامه كهنسالی این منطقه تهران هستند.

ایستگاه تجریش
ایستگاهی در میان تاریخ

ایستگاه 
برج میالد

خط 7مترو كه چند ماهی ا ست كار خود را 
آغاز كرده، عالوه بر ایجاد دسترسی ارزان به مناطقی 

چون اتوبان آهنگ، میدان قیام، بریانك و شهرك غرب، 
ایستگاه های متعددی هم دارد كه همسایه آثار تاریخی و 

دیدنی های پایتخت به حساب می آید؛ مثال برای رفتن به موزه 
حیات وحش بریانك، استفاده از متروی ایستگاه بریانك فاصله شما 
را تا موزه به چند دقیقه كاهش خواهد داد. همچنین ایستگاه برج 

میالد كه در مجموعه فرهنگی برج قرار گرفته، بهترین وسیله برای 
تردد گردشگران به برج را فراهم كرده است. عالوه بر اینها اگر 
سوار متروهای این خط شدید ما 2پیشنهاد برایتان داریم؛ اولی 
پیاده شدن در ایستگاه چهل تن دوالب و گشت و گذار در محله 

قدیمی سرآسیاب دوالب است و دیگری، فالفل خوردن 
 در همسایگی موزه حیات وحش 

بریانك.

ایستگاه 
بهارستان

ایستگاه بهارستان را به این خاطر پیشنهاد 
می كنیم كه از طریق آن می شود به بخش مهمی از قلب 

تاریخی پایتخت رفت و جاذبه های كم نظیر آن را دید. با این 
همه، خود میدان بهارستان و راسته های منتهی به آن نیز یكی از 

محورهایی ا ست كه با فروكش كردن پاندمی كرونا، به زودی میزبان 
تهرانی های بیشتری خواهد بود. بنابراین اگر قصد خرید پاییزی و 
قدم زدن بر سنگفرش های دل انگیز میدان بهارستان را دارید در 

همین ایستگاه از متروپیاده شوید. دیدار از مسجد آیت اهلل مطهری، 
دیدار از ساختمان مجلس، رفتن به باغ نگارستان و... تنها بخشی 

از زیبایی های همسایه این مترو است؛ میدان بهارستان به 
محله هایی چون چراغ برق، امیركبیر، سرچشمه و... 

دسترسی دارد كه هر كدام از اینها، داستانی 
دارند برای چشم های جوینده شما در 

دل این شهر.
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  شهاب شهسواری |   از قدیم گفته اند كه عجله كار شیطان اســت. اما پای مترو كه وسط می آید، همه ما انگار 
عجله داریم. زیاد هم عجیب نیست، راهروهای تنگ مترو، آدم را كالفه می كند، قطارها چند ثانیه ای بیشتر منتظر 
نمی مانند. گاهی باالی پله ها كه هستیم صدای رسیدن یك خط را می شنویم و به سرعت پایین رفتن مان از پله ها 
می افزاییم تا بلكه سوار شویم اما می بینیم كه قطار خط روبه رو وارد ایستگاه شده  است و ما باید منتظر قطارمان 
بمانیم. گاهی هم به سرعت خودمان را به مترو می رسانیم و از الی درهای كشویی در حال بسته شدن وارد واگن 
می شویم. داستان فیلم »درهای كشویی« در مورد یكی از همین لحظات است؛ لحظه ای كه به درهای در حال بسته 
شدن مترو می رسیم. قصه فیلم درهای كشویی، دو داستان موازی از زندگی یك زن است. داستان از لحظه رسیدن 
به در مترو به دو نیم تقسیم می شود؛ نیمی از داستان تعریف زندگی هلن، با بازی گوئینت پالترو درصورت سوار شدن 
به متروی در حال حركت است و نیم دیگر داستان تعریف زندگی هلن درصورت بازماندن از سوار شدن به مترو. از 
همین حاال باید بگویم كه یكی از این دو مسیر نهایتا برای هلن، قهرمان داستان، سرنوشتی بهتر رقم می زند. دیدن 
فیلم درهای كشــویی، محصول ۱۹۹۸ آمریكا و بریتانیا، در نهایت ما را وادار می كند كه گاهی به انتخاب های مان 
برای عجله كردن، بیشتر فكر كنیم. اینكه در پایان سفر چه چیزی در انتظار ماست و چرا باید برای رسیدن به آن 

عجله به خرج بدهیم.

افسانه های مترو

از درهای مرتو فاصله بگیرید

طغرل سلجوقی درنهایت میان منطقه تجریش جان سپرد اما در حوالی شهر ری به خاك سپرده شد؛ جایی كه تاریخ و افسانه در هم می آمیزد و این روزها به نام جوانمرد 
قصاب شناخته می شــود. جوانمرد قصاب یا ابوالعباس قصاب آملی، جایگاهی میان واقعیت تاریخی و افســانه محلی دارد؛ اما برخی از كتب تاریخی او را از یاران امام 
علی)ع( دانسته اند. در رساله ای درباره قصابان و ســاخان شرحی افسانه ای درباره او آمده  اســت: »كنیزكی از جوانمرد قصاب گوشت خواست اما به هر گوشتی كه 
جوانمرد به او می داد، راضی نمی شد. جوانمرد خشمگین شد و پول او را پس داد. كنیزك كه از مامت و آزار آقای خود می ترسید، گریه آغاز كرد. شاه مردان، علی بن 
ابی طالب كه از آنجا می گذشت مشــكل كنیز را دریافت و به جوانمرد گفت كه به كنیز گوشــت بدهد. جوانمرد كه علی را نمی شناخت، دست خود را به عامِت امتناع از 

همكاری آكادمی علمی ساهیتیا  با متروی هند؛ اتفاقی كه همه كشورها به آن نیاز دارند

ریل هایی كه بوی كتاب می دهند

ما آدم های كتابخوانی نیستیم. یك سر این كتاب هراسی! به مسئله 

فرهنگسازی و ســر دیگر آن، به عدم تالش مسئوالن برای تصحیح 

شتباه متصل است. شــاید یكی از راهكارهای تصحیح 
این فرهنگ ا

این فرهنگ، امكان معاشــرت آسان و ســریع با كتاب باشد؛ به این 

ســیر زندگی روزانه خود، 
معنی كه فرصتی فراهم شود تا افراد در م

ده و بتوانند به آســانی به آن دسترســی پیدا 
كتاب و كتابخانه را دی

ی مترو را به یك فرصت خوب برای 
شــور هند، ایســتگاه ها

كنند. ك

ل كرده است. این همكاری مشترك توسط خط متروی 
این كار تبدی

هند و آكادمی علمی »ساهیتیا«، فراهم شده است؛ اما به چه شكل. 

چاشنی ها همیشه خوب هستند؛ درست مثل وقتی كه كودكی میل 

ی بازكردن اشــتهای او، به مقدماتی الزم 
دارد و برا

به غذاخوردن نــ

اســت! در بحث جذب مخاطب برای مطالعه نیز همین ماجرا صادق 

یتا، در ایستگاه 
است. نخستین كتابخانه كوچك آكادمی علمی ساه

متروی » كشمیر« در سال 2015میالدی تاسیس شد  اما این مكان 

ی نبود؛ چراكه هدف، جذب افراد كتاب نخوان! به این 
ط كتابفروش

فق

كتابفروشی بود.

دیده شدن مهم بود

ترو بود. 
ی كتابفروشی های م

نخستین مســئله، طراح

ب بوده و 
به این معنی كه باید از نظر نمای ظاهری جذا

ی در معرض تماشای مخاطب قرار 
شیوه خوب

كتاب ها به 

می گرفتند. ویترین های بلند با ساختار خاص، نخستین 

شیوه خوبی در قفسه 
ی بود. كتاب ها با 

مسئله در طراح

رار گرفتند به طوری كه امكان تماشای آنها 
ویترین ها ق

به خوبی فراهم شده و چشــم مخاطب را بدزدند. در 

گر نیز فراهم بود. مجســمه، 
كنار اینها، محصوالت دی

لوازم التحریر، خرده ریزهای كوچك برای هدیه و... از 

ی كتابفروشی برای جلب نظر مخاطبان بود.
شیطنت ها

چند لحظه تأخیر برای متام زندگی

در داستان درهای كشویی هلن، كارمند روابط عمومی یك شركت كه اخراج شده است، 
زمانی كه می تواند سوار مترو شود، در شــرایطی قرار می گیرد كه خیانت همسرش 
به خودش را با چشم های خودش می بیند و خیلی زود تصمیم می گیرد تا از او جدا شود. 
در داستان موازی، زمانی كه او نمی تواند وارد مترو شود، شرایط خیلی تغییر می كند. 
اطالعات ایستگاه خبر می دهد كه قطارهای بعدی با تأخیر زیادی می رسند و او مجبور 
می شود كه برای رسیدن به خانه از ایستگاه مترو خارج شود تا از تاكسی استفاده كند و 
در خیابان بعد از یك واقعه سرقت مجروح می شود و به بیمارستان می رود. این تأخیر 
باعث می شود كه وقتی به خانه می رسد با صحنه خیانت همسرش مواجه نشود. با این 
حال در داستان دوم هم او نهایتا متوجه خیانت مستمر همسرش در زندگی می شود.

واقعیت این است كه پایان بندی دو داستان تفاوت چشمگیری با هم دارند، اما آنچه 
در این داستان های موازی جالب توجه اســت، میزان تفاوتی است كه یك انتخاب و 
چند لحظه تأخیر در سوار شدن به یك خط مترو می تواند در زندگی داشته باشد. در 
دو داستانی كه این فیلم تعریف می كند، هلن مسیر زندگی كامال متفاوتی در پیش 
می گیرد، حتی چهره و وجنات او هم متفاوت است و نهایتا هر چند كلیت زندگی او 
به عنوان یك كارمند اخراج شــده روابط عمومی كه هنوز متوجه نشده از همسرش 

حامله است، یكسان است اما اتفاقات كامال متفاوتی برای او رخ می دهد.

بخت كور

بسیاری فیلم درهای كشــویی را وامدار فیلمی به نام 
»بخــت كــور )Blind Chance(« اثر  كریشــتوف 
كیشلوفســكی لهســتانی می دانند. ویتك، قهرمان 
فیلم بخت كور بعد از مرگ پدرش تحصیل در رشــته 
پزشكی را رها و قصد سفر به ورشو می كند. او به ایستگاه 
قطار می رود تا به ورشــو برود. این سكانسی است كه 
به عنوان پیش فرض داستان سه بار تكرار می شود و هر 
بار احتمالی را برای زندگــی ویتك پس از تالش برای 
رســیدن به قطار به نمایش می گذارد. در داستان اول 

آكادمی ساهیتیا ، آكادمی ملی ادبیات هند است كه توسط دولت این كشور در سال 1954 تأسیس شده است  و به صورت یك سازمان مستقل اداره می شود.
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ایستگاه  جوانمرد قصاب
میان افسانه و واقعیت

قبول فرمان آن حضرت تكان داد. پس از آنكه حضرت رفت، قنبر به جوانمرد گفت: »تو شــاه مردان را نشناختی؟« جوانمرد دو 
چشــم خود را با كارد بیرون آورد و دســت خود را با ســاطور از تن جدا كرد و به قنبر گفت كه او را نزد علی)ع( ببرد. حضرت علی 
فرمود چشــمان و دســت وی را در موضع خود بنهند، ســپس فاتحه ای خواند و بر جوانمرد دمید، فوراً چشمان و دست او درست 
شد«. افسانه ها، اغلب حكمتی د رخود پنهان كرده اند اما از این افســانه برای ما نام جوانمرد قصاب مانده است. اكنون ایستگاه 

جوانمرد قصاب نیز در این منطقه مورد توجه قرار دارد.

در هامن  مكان بنشینید

ب موردعالقه تان را همان جا ورق 
اینكه بتوانید كتا

ی كتابفروشــی نفس بكشید، حسی 
زده و در فضا

است كه می تواند آدم ها را برای مطالعه قالب كند. 

تفاده از فضاهای كناری 
بنابراین طرح بعدی، اســ

 مترو، برای نشســتن، مطالعه و 
كتابخانه كوچك

ا نیز با ساختار 
صر بود. این فض

نوشیدن خوراكی مخت

ل میز و صندلی های خاص، انتخاب رنگ  
ویژه شام

و نورهای مناسب فضا و سهولت رفت وآمد به داخل 

كتابخانه و فضای بیرونی، ساخته شدند.

ویژگی های ویژه ای دارد

ك میلیون و 66هزار جلد كتاب 
كتابخانه اصلی آكادمی، گنجینه ای شامل ی

است. از سوی دیگر 24عنوان مجله طیف وســیعی از ژانرها در این خزانه 

مترو نیز 
ت در كتابخانه های 

موجود است كه امكان دسترسی به این مجال

وجود دارد. هم اكنون این مجموعه درحال بررسی چند امكان مهم به این 

شرح است:

ی مترو، 
1. گوشــه كودكان: قرار اســت در ادامه گســترش كتابخانه ها

ژه كودكان به كتابخانه آورده شــده و از ســوی دیگر گوشه 
كتاب های وی

مطالعه ای با طراحی خاص برای كودكان درنظر گرفته شــود. این كار به 

ی از كودكی كمك بزرگی خواهد كرد.
فرهنگ كتابخوان

رو، بتوانند تا سقفی، 
ت اعتباری مت

2. امكان امانت: قرار اســت افراد با كار

گاه مترو 
كتاب هایی را به امانت گرفته و پس از مطالعه به كتابخانه همان ایست

سیار مناسب است.
ی افراد كم بضاعت ب

بازگردانند. این طرح برا

3. گسترش: آكادمی علمی ســاهیتیا تصمیم به گسترش كتابخانه های 

مترو در ایستگاه های بزرگ و اصلی متروی هند دارد.
كوچك 

ویتك به قطار می رسد و با یك كمونیست وفادار آشنا 
می شود و تبدیل به یك عضو فعال كمونیست می شود 
كه شور پاك سیاسی اش باعث خیانتش به دوستانش 
می شود.در داستان دوم هنگامی كه می خواهد به قطار 
برسد توسط پلیس دستگیر می شود و با فردی مخالف 
حكومت آشنا می شــود و به عضویت گروه مخالفین 
دولت در می آید. و در داســتان آخر او در ایســتگاه، 
همكالسی اش را می بیند. عاشــق او می شود، ازدواج 
می كند و یك زندگی آرام را برمی گزیند كه هیچ كاری 

به سیاست ندارد.

تولد در سه ایستگاه بعدی

س از تولد نخستین ایســتگاه و استقبال 
پ

مخاطبان، فرصت گســترش فراهم شــد. 

ســه ایســتگاه »نویدا«، »راجیو چوك« و 

»گورگائون« اهداف بعدی بودند كه پس از 

ك و زیبا 
ایستگاه كشمیر، این كتابخانه كوچ

در آنها افتتاح شد. در همه شعبه ها، كتاب ها 

به زبان انگلیسی و هندی در دسترس است.



  مهتاب خسروشاهی| مكان های خاص، همواره فرصتی خاص بوده اند. این فرصت می تواند صرف فرهنگسازی، اطالع رسانی، همرسانی 
یك فعالیت و... باشد. یكی از این مكان های خاص، ایستگاه های مترو است. در شــهر ونكور كانادا، مترو فرصتی برای فرهنگسازی برای 

استفاده از دوچرخه در یك هفته مشخص در سال است. اما دوچرخه با مترو چه ارتباطی دارد؟
هفته »با دوچرخه  تا كار« رویدادی فرهنگی است كه از 2سال پیش در شهر ونكور كانادا راه اندازی شده است. این هفته فرهنگی كه مشابه 
آن را هم در كشورهای مختلف جهان می توان دید، در فصل های مختلف سال برگزار می شود اما شاخص ترین زمان آن، یك بار در آخرین 

هفته اكتبر )اوایل آبان( و بار دیگر یك هفته پیش از شروع سال نو میالدی است.

در »هفته دوچرخه سواری منتهی به مترو«ی ونكور چه گذشت؟ 

خ! تا محل كار بچر
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میدان امام خمینی هم از آن مكان هایی است كه فراز و نشــیب دوران ها را به  خود دیده است. این میدان زمانی با شكوه ترین 
بناهای دولتی و بانك ها را در گوشه و كنار خود جا داده بود. همچنین به این علت كه محل نگهداری برخی تسلیحات جنگی بود، به 
میدان توپخانه معروف شد.  حاال ایستگاه امام خمینی در كنار این تاریخ سراسر ماجرا و حادثه  دایر شده  تا  زین پس خود نیز به 

بخشی از تاریخ بدل شود.

ایستگاهامامخمینی
فرازونشیبدردلتاریخ

این هفته، قوانینی دارد
هفته موردنظر كه در شهر ونكور كانادا از 27سپتامبر تا سوم اكتبر 

برگزار شد، دارای این قوانین مهم است:

  یك مسئول: مسئولیت برگزاری هفته دوچرخه تا كار در كانادا 
به عهده شركت دوچرخهHUB است. بنابراین آشفتگی در اجرای 

برنامه به حداقل می رسد.

  ثبت شخصی یا گروهی: افراد باید برای استفاده از دوچرخه 
به صورت فردی یا گروهی ثبت نــام كنند. افرادی كه پیش از این 
ثبت نام كرده اند، فقط الزم است مسیر جدیدی را مشخص كنند.

  در انتها مجانی اســت: طبیعی اســت كه همه با چند بار 
ركاب زدن به مقصد یعنی محل كار نمی رسند. بنابراین در هفته 
دوچرخه، مترو یا اتوبوس متصل شده به مسیر دوچرخه، هزینه ای 
از افراد دریافت نكرده و هزینه سفر آنها در آن یك هفته، مجانی 

است.

  جوایز در انتظار شماست: افرادی كه در طول یك هفته، از 
مسیر بیشتری برای ركاب زدن استفاده كرده باشند، منتظر جوایز 
خاصی خواهند بود. برای مثال در پاییز 2020، جایزه بزرگ، سفر 
2نفر نخست به كشور پرتغال و در بهار 2021، جایزه سفر به كشور 

كرواسی بود. هیجان انگیز نیست؟

  تخفیف مترو: دیگر افرادی كه در رتبه های تا دهم اســتفاده 
از دوچرخه قرار دارند از جوایزی مانند متروی مجانی یا تخفیف 

هزینه مترو در طول سال برخوردار هستند.

مترو همراهی می كند

مــواره ایســتگاه  مناســب پارك 
اگرچه ه

و قرار دارد 
در كنار ایستگاه های متر

دوچرخه 

ما در هفته دوچرخه، با اضافه  شدن تسهیالت 
ا

و امكانات  بیشــتر، اســتفاده از دوچرخه را 

الوه بر اینكه ثبت استفاده 
سهل تر می كند. ع

كار بــرای كارت 
از دوچرخه، به طــور خود

ن افراد فعال شده 
رو یا اتوبوس هما

اعتباری مت

رو یا اتوبوس 
و هزینه ای برای اســتفاده از مت

برای آنها منظور نمی شود.

هدف گذاری برای سالمت

ی كرونا اگرچه باعث شــد طی 2ســال گذشــته، 
 همه گیــر

 

د، اما از آنجا كه 
ی برگزار شو

غییر زمان
»هفته دوچرخه تا كار« با ت

هدف این اتفاق، تشویق شهروندان به زندگی سالم است، با همه 

ت برگزار شــد. طراحان این برنامه، هدف این 
ا و تغییرا

سختی ه

ن موارد اعالم می كنند:
هفته را ای

ی خودروی شخصی 
فاده از دوچرخه به جا

   تشویق افراد به است

ش و كنترل وزن شهروندان و افزایش تحرك بدنی به ویژه 
  كاه

وره كرونا
س از خانه نشینی  های طوالنی د

پ

ـوا درنتیجــه كاهش میزان اســتفاده از 
  كاهش آلودگی هـ

سوخت های فسیلی

رو و اتوبوس، 
ه ویژه مت

  استفاده بیشتر از وسایل نقلیه عمومی ب

مراه با دوچرخه 
ه
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تقاطع خیابان سعدی و خیابان جمهوری، زمانی چهارراه مخبرالدوله نام داشت. حسینیه صنف لباس فروشان، درست 
روبه روی متروی سعدی قرار دارد؛یكی از قدیمی ترین هیئت های تهران كه پررونق ترین روزهای خود را می گذراند. 
تاریخچه این هیئت به بیش از یك قرن پیش بازمی گردد. یكی از قاب های سیاه وسفید تهران، همان عكسی است 

كه سال 1336 از مراجعان هفتگی این هیئت گرفته شد. باال و پایین این شهر، مملو از خاطرات بی رنگ است.

ایستگاه سعدی
قدیمی ها خوب می شناسند

خاستگاه هفته دوچرخه كجاست

تا كار در ســال 
ه  بــا دوچرخه 

نخســتین رویــداد هفت

ریا، با گروهی از دوچرخه سواران 
1995میالدی در ویكتو

ر مورد دوچرخه سواری مسافرتی 
با هدف افزایش آگاهی د

آغاز شد. در آن رویداد، 500دوچرخه سوار به این رویداد 

اده و با ماجرا همراه شدند. شركت دوچرخه 
عالقه نشان د

HUB در ســال 1988میالدی در شــهر ونكور كانادا 

فاده از دوچرخه تاسیس 
ی در زمینه است

باهدف فرهنگساز

هزار نفر عضو ارتباط 
شــد. هم اكنون این مؤسســه با  3

رو و اتوبوس برای توسعه فرهنگ 
تنگاتنگی با خطوط مت

رو دارد... .
دوچرخه سواری در مت

  در كشور 
ما بی دود هست

دوچرخه های نارنجی خوشرنگی كه آنها را معموال 
كنار ایستگاه مترو یا به شكل مجزا در بخش های 

مختلف شهر می بینیم، اتفاق خوب و مثبتی است اما 
اینكه چقدر شهروندان تهرانی از آنها استفاده می كنند، 

مهم است. شاید الزم باشد برای استفاده بیشتر از 
این دوچرخه ها كه آنها را به اسم »بی دود« 

می شناسیم، راهكارها، برنامه ها یا 
شرایط ویژه ای فراهم شود.

با آداب استفاده از تلفن همراه در خطوط متروی ژاپن آشنا شوید

در سكوت صحبت كنید!
  سها دادمند|  ما عالقه ای به شنیدن مكالمه افراد با تلفن همراه نداریم اما بعضی افراد طوری با تلفن همراه صحبت 

می كنند كه انگار قرار است گروهی در كنفرانس گفت وگوی آنها شركت كرده و نظر بدهند! این شیوه صحبت كردن 

زمانی نمود بیشتری پیدا می كند كه فرد در فضای كوچك و بسته یا فضای عمومی ای مانند آسانسور، رستوران، 

كافی شاپ یا مترو باشد. در كشور ژاپن، قوانین خاصی برای مكالمه با تلفن همراه در مترو وجود دارد. با سفری به 

ژاپن بد نیست با قوانین و استفاده درست از تلفن همراه آشنا شویم.

ژاپن به كشور قوانین نانوشته اما سخت و اجرایی معروف 
است. یكی از این موارد، قوانین اســتفاده از تلفن همراه 
است. این قوانین باعث شده تا در هر ساعتی از روز، از هر 
خطی از مترو، حتی شــلوغ ترین خط متروی شهرهایی 
مانند »توكیو« یا »اوزاكا « كه استفاده كنید، بازهم آرامش 
برقرار باشد. در ژاپن، به دانش آموزان می آموزند كه یكی 
از موارد مهم، احترام به حقوق شــهروندی، حفظ فضای 
خصوصی افراد و جلوگیری از برهم زدن آرامش حتی در 
مكان های عمومی اســت. یكی از این موارد، تالش برای 

جلوگیری از برهم زدن آرامش و آسایش دیگران است.

تصویر ممنوع است
در تمام خطوط متروی ژاپــن، برقراری تماس تصویری 
ممنوع اســت. به این دلیل كه برای مكالمه باید دست 
افراد با فاصله از بدن قرار گیرد كه برای اطرافیان مزاحمت 
ایجاد می كند. درواقع دراز كردن دست، تجاوز به حریم 
عمومی است. از سوی دیگر فردی كه با او مكالمه می شود، 
حریم خصوصی خود را از دست می دهد؛ چراكه ناخواسته 

دیگران وارد فضای دید می شوند.

از محل بیرون بروید
این قانون كمی فراتر از مترو است؛ به این معنی كه عالوه 
بر مترو، اگر صدای مكالمه شما به گوش دیگران برسد، 
عالوه بر جریمه نقدی، باید مكان را ترك كنید و از مترو، 
اتوبوس، قطار، كافی شاپ، ســالن انتظار هتل، مطب و... 
خارج شوید. بنابراین تنها راه مكالمه، صدای كامال آهسته 

و با استفاده از هندزفری است.

روی سكوت تنظیم شوید
تصور كنید در فضای كوچكی مانند واگن مترو هستید. هر 
چند دقیقه یك بار، صدای زنگ تلفن همراهی از گوشه ای 
از واگن فریاد می كشــد! چه حســی دارید؟ البته كه در 
بسیاری از كشــورهای جهان این صدا شنیده می شود 
و بسیار كالفه كننده اســت اما در كشور ژاپن، به محض 
ورود به واگن مترو باید تلفن همراه روی وضعیت سكوت 
یا به قول ژاپنی ها Manner Mode قرار گیرد. هرگونه 
صدا اعم از زنگ یا پیامك، شــامل تذكر دیگران، پلیس 
مترو و درنهایت جریمه نقدی است؛ بنابراین اگر به ژاپن 
ســفر می كنید، به محض ورود به خیابان، روی سكوت 

تنظیم شوید.

در سكوت بازی كنید
تماشــای فیلم، كلیپ، انجــام بازی های مختلــف و... از 
رایج ترین سرگرمی های مترو اســت. گاهی حتی باعث 
سرگرمی اطرافیان نیز می شــود! چراكه صدای بلند آنها، 
نظر دیگران را هم جلب می كند اما در كشور ژاپن، تماشای 
فیلم، كلیپ، انجام بازی های مختلف با تلفن همراه، تبلت 
و... با صدا، ممنوع اســت. برای استفاده از این سرگرمی ها 
باید از هندزفری استفاده كنید تا صدای این سرگرمی ها 
باعث ایجاد صدا و مزاحمت برای دیگران نشود. در مسیر و 
ایستگاه ها، تابلوهای مختلف این نكته ها را هشدار می دهند.

مانع متحرك نباشید
سرشان داخل گوشی است و با شــدت به شما برخورد 
می كنند! در حال ارســال پیامك، آهســته راه می روند 
و مزاحم حركت دیگــران می شــوند. در تمام خطوط 
متروی ژاپن، اعم از سالن ها و واگن ها، درصورتی كه نیاز 
به نگاه كردن به صفحه تلفن همراه یــا تبلت دارید، باید 
گوشه ای ایســتاده و مانعی برای دیگران نباشید. عالوه 
براین حین صحبت كردن، نبایــد حركت كنید. باید در 
گوشــه ای بایســتید و پس از پایان مكالمه، به راه خود 

ادامه دهید.

برای احترام به همشهریان و حفظ حریم خصوصی آنها و نشان دادن 
شخصیت خود، تلفن همراه خود را در وضعیت سكوت قرار دهید.
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 یک ایستگاه
 یک شهروند

     ندا کروکپور|   روی صندلی ایســتگاه 
متروی اكباتان نشسته و منتظر آمدن قطار 
بودم. ناگهان صدای پســری جــوان كه با 
تلفن صحبت می كرد، حواسم را پرت كرد: 
»آبجی من رو زندونی می كنن!« نگاهش 
كردم و ترســی در چهره اش دیدم. وقتی 
تلفن را قطع كرد كنار صندلی من ایستاد 
و منتظر آمدن قطار شــد. بــا نگرانی از او 
پرســیدم: »اتفاقی افتاده؟« مرا نگاه كرد 
و با بغض گفت: »ســرباز فراری هستم اما 
به اصرار خونواده ام تصمیــم گرفتم امروز 
به پادگان برم و می دونــم كه من رو موقتا 
بازداشــت می كنن.« گفتم: »چــرا فرار 
كردی؟« و جواب شنیدم كه »پدرم خونه 
رو ترك كرده و من و دو خواهر و مادرم رو 
تنها گذاشــته و به شهرســتان رفته و من 
نگران این بودم كه اگه برم سربازی نتونم 
به امورات خونــواده و خصوصا خواهرهام 

رسیدگی كنم«.
ایســتگاه كم كم آماده ورود قطار می شد. 
پرسیدم كه نخســتین بار است از سربازی 
فرار كرده و او جواب داد كــه »نه! این بار 
دومه و به احتمال زیاد این دفعه حسابم با 
كرام الكاتبین باشــه. اگه پدرم ما رو ترك 
نمی كرد سربازی من تا االن تمام  شده بود. 
هفت ماه دیگه باید برم ســربازی تا كارت 
پایان خدمت بگیرم. برای فرمانده توضیح 
دادم و اون گفته كه اگــه برگردم زندونی 
نمی شم و می شه مشكل رو با اضافه خدمت 
درنظر گرفته شــده، حل كرد.« با صدای 
گرفته ادامه داد: »خانم من نگران خواهرام 
هستم اون ها جز من كســی رو ندارن. ای 

كاش پدرم ما رو ترك نمی كرد!« 
هنوز صدای حسرتش توی محیط ایستگاه 
بود و حرف هایش نصفه كاره مانده بود كه 
قطار آمد و خداحافظی كرد و ســوار شد. 
لباس مرتب و اتوكشــیده و تمیزی به تن 
داشت. بغض و استیصالی توی چشم هایش 
بود كه شاید فقط سربازان پادگانی قادر به 
درك آن باشند. پدرش رفته بود و او درست 
در ابتدای جوانی باید باِر زندگی و مصایب 
آن را به دوش می كشــید. بیرون ایستگاه 
اكباتان، هوای پاییزی داشت برگ های چنار 
و سپیدارهای راسته خیابان را تكان می داد. 
نســیِم خنكی در جریان بود و ته دل آرزو 
می كردم كاش مشكل این سرباز هم درست 
مثل گره هایی كه به تبــرك این روزهای 

ربیع االولی باز می شوند، گشوده شود.

 سربازی در 
متروی اكباتان

 مسافران عزیز
 این قطار راننده ندارد!

     مهدیا گل محمدی|    سال93 بود که خبرگزاری های داخلی و خارجی 
خبری از آینده ای 10تا 15ساله دادند که طی آن قطار هایی به متروهای 
جهان می آیند که راننده ندارند و طراحــی آنها نیز تغییراتی خواهد 
داشت. هنوز آن 10سال کامل طی نشده که مسافران لندن سوار این 
قطار ها شــدند. برای نمونه متروی لندن طی یك برنامه فشرده و یك 
میلیارد پوندی برای ارتقای ســطح تكنولوژی مترو قطار های بدون 
راننده و خودکار را وارد ریل ها کرد. قطار های جدید درهای عریض تری 

دارند و از تراکم مسافر هنگام ورود به قطار می کاهند. در ایستگاه ها هم 
به جای تبلیغات دیواری تابلوهای دیجیتال نصب شده اند که به صورت 
خودکار برنامه ها و ســاعات حرکت قطار ها را اعالم می کنند. ظرفیت 
قطار های جدید تا 30درصد بیش از قطار های پیشین است و تقریبا در 
هر ساعت 12هزار مسافر بیش از سال های گذشته جابه جا خواهند شد. 
هزینه راه اندازی قطار های خودکار متروی لندن بخشی از طرحی یك 

میلیون پوندی بود.

خداحافظی با كاپیتان   كشتی های زیرزمینی
در ســامانه های حســاس نقل و انتقال مانند 
هواپیما و كشــتی، كاپیتان شخصی است كه 
به نوعی اجازه خروج از وسیله نقلیه را تا زمان 
بازگشت ایمنی مسافر ها ندارد. یعنی هواپیما 
اگر فرود اضطراری داشته باشد خلبان آخرین 
كسی است كه از هواپیما پیاده می شود. تمام 
كشتی ها هم مطابق قانون نانوشته ای چنانچه 

دچار حادثه شوند كاپیتان حق فرار اضطراری 
پیش از مســافران را به خــود نمی دهد. برای 
نمونه كاپیتان كشــتی تفریحی تایتانیك با 
وجود امكان فرار ترجیح داد در كنار مسافر های 
جامانده غرق شود. این قانون در مورد راننده ها 
یا همان راهبر های قطار مترو هم مصداق دارد. 
با یادآوری این مقدمه بهتر است حاال كه قرار 

است اندك اندك با راننده های قطار های مترو 
خداحافظی كنیم با حساسیت كار آنها بیشتر 
آشنا شــویم. برای نمونه بد نیست بدانیم در 
خطوط متروی كشــور خودمان هم راننده ها 
به محض بروز مشــكل فنــی در قطار گاهی 
نخستین و آخرین نفری هستند كه باید از پس 

برطرف كردن نقص فنی قطار برآیند.

درصورت بروز نقص فنی در قطار مترو، راننده برای رفع آن 5دقیقه فرصت دارد
 آنها برای ایــن منظور حــدود 5دقیقه وقت 
دارند. اگر مســئول فنی حاضر در ایستگاه با 
آنها در تماس باشــد نكات فنــی را برای آنها 
بازگو می كند و آنها تنها شــخصی هستند كه 
باید در عمل از پس قطار در راه مانده بر آیند. 
در متروهای شهرهایی مانند لندن و دوبی این 
وظیفه به عهده رایانه است و راننده قطار فقط بر 
عملكرد آن نظارت می كند. راننده ها همچنین 

فشــار روانی باالیــی را برای حفظ ســامت 
مسافر ها تحمل می كنند. اینكه مسافری الی 
در ها نماند یا خیلی اتفاقی و بدون قصد خاصی 
خود را جلوی قطار نیندازد. یكی از راننده های 
قطار های مترو تعریف می كند كه كســی از 
مسافر هایی كه وارد تونل های قطار می شوند 
تا به حال چیزی نگفته اســت. حــال آنكه ما 
راننده های قطار هر ازگاهی با مسافرانی روبه رو 

می شویم كه منتظر رسیدن قطار نمی شوند. 
آنها با یك حساب سرانگشــتی به این نتیجه 
می رســند كه مســافتی را كه قطار طی یك 
دقیقه به ایستگاه بعدی می رسد می توانند طی 
نهایتا 5دقیقه طی كنند. آنها به تونل می روند 
و اگر زنده بمانند تا 10دقیقه به موازات ریل ها 
راه می روند و در نهایت كابوس های شبانه ما را 

تا مدت ها كارگردانی می كنند.

مسافرانی كه وارد تونل ها می شوند كارگردان بزرگ ترین كابوس های راننده های قطار مترو هستند
مطالعــه درباره شــغل راننده هــای قطار در 
دنیا صحبت های آنهــا را تأیید می كند. برای 
نمونه در كشــوری مانند كانــادا راهبر های 
لوكوموتیو هــا و قطارها با 10تا 12ســال كار 
بازنشسته می شوند. این مهم به دلیل سخت و 
زیان آور بودن كار آنها و فشار روانی ای است كه 

طی كار باید تحمل كنند.

راننده ها در برخی كشور های جهان از كانال 
ارتباط با راننده معموال حرف هایی می شنوند 
كه سزاوار آن نیستند. مسافران خشمگین و 
عصبانی از بروز نقص فنی در قطار یا خاموش 
شــدن تهویه ها گاهی فقط یك كار را خوب 
بلدند؛ دكمه قرمز را فشار می دهند و فحش و 
ناسزا می دهند. حاال كه اندك اندك با راننده ها 

خداحافظــی می كنیم به احتمــال زیاد اگر 
قطاری خودكار در تونل تاریك مترو به دلیل 
نقص فنی توقــف كرد و دســتمان به عنوان 
مســافر به جایی بند نبود یاد آنهــا را به خیر 
می كنیم كه دست كم گوشــی برای شنیدن 
شــكایت ها و دلگرمی ای برای مسافران قطار 

هستند.
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