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اسكن كنید
و جدیدترین
شماره همشهری
مترو را روی
گوشی تلفن
همراه خود
بخوانید
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درباره پویش تزریق روزانه  300هزار دوز واکسن
در مراکز واکسیناسیون شهرداری تهران

دیگر جای
هیچ بهانهای نیست
2و3

دانشآموزان برای استفاده از مترو

چطور به بلوغ اجتماعی -ارتباطی میرسند؟

دست مترو را
میخوانند!
6و7

در «سیلیکون ولی» دسترسی به

مترو و اتوبوس ویژه برای دریافت خدمات

بیست و سوم مهرماه ،روز جهانی عصای سفید است

عصای سفید
خطوط زرد
4و5

عکس :منا عادل

درمانی -بهداشتی چگونه است

از همینجا که هستید
تا همان جا که میخواهید
7

داستان دنبالهدار

زندگی لرزان
8

2

مترو؛ پلي ميان محلههاي دور

ایستگاه ملت

شنبه  24مهر - 1400شماره  -17ضمیمه رایگان روزنامه همشهری

عاطفه چوپان| شايد فاصله بسياري ميان قناتهاي پرآب قلهك و ساختمانهاي اداري ميدان شهداي هفتم تير وجود نداشته باشد اما سبك زندگي آدمهاي اين دو محدوده ،بسيار متفاوت
خواهد بود .اين روزها زياد از باالشهر و پايينشهر سخن گفته ميشود اما ساخت تهران قديم نيز خود مسبب شكلگيري اين باال و پايينها بوده است .مناطق خوش آبوهواي كنوني مانند
شميرانات ،از چندين دهه قبلتر ،به محل مسكوني تبديل شد و مناطقي كه اكنون بهعنوان مركز شهر شناخته ميشوند ،بهتدريج از ابتداي سده كنوني بهمنظور استفاده اداري ساخته
شدند .به همين نسبت ،ساكنان محالت گوناگون تهران نيز سبك زندگيهاي متنوع و قابل تفكيكي خواهند داشت .بخشي از سبك زندگي آن چیزی است كه محالت بر روزمره ما تحميل
خواهند كرد و يكي از اين تحميلها مسئله حملونقل روزانه است.
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درباره پویش تزریق روزانه  300هزار دوز واکسن در مراکز واکسیناسیون شهرداری تهران

دیگر جای هیچ بهانهای نیست

پایگاه معلم

تهرانپارس ،گلبرگشرقی
خیابان خاور ،خیابان شهید حمزهلویی،
زمین ورزشی معلم

مرکزواکسیناسیونطرشت
میدان آزادی
طرشت ،میدان سما
انتهای بلوار شهید اکبری شمالی

پایگاه آل احمد

خیابانقلعهمرغی
بعد از پل روگذر خیابان متین
بعد از پارک زمزم خیابان آل احمد

پایگاه شهید محالتی

شهرک شهید محالتی
جنوب غربی میدان صاحب الزمان

پایگاهمدیریتبحرانخلیج

آزادگان ،بلوار خلیج فارس ،ابوسعید
شرق ،خیابان آشتیانی جنوب
بعد از کوچه نهم

پایگاه جانبازان

میدان قزوین
خیابان قزوین
س
بعد از پل امام زاده معصوم

ایستگاه قلهك

درسيزدهكيلومتريجنوبامامزادهصالح(ع)،زمينآنقدرسخاوتمندانهآبرابهانسانهديهميدادكهمردمقديم،نخستينقريهشميرانبهنام«قله
كوچك» را در آن بنا كردند؛ جايي كه اين روزها به نام قلهك شناخته ميشود .قلهك چنان باب ميل تهرانيها بود كه در دوران قاجار هزاران نفر در آن
ساكنشدهبودند.قلهكاينروزهانيزپرطرفداروپررفتوآمداست.چندسالپيشايستگاهمتروييدراينمنطقهاحداثشدتاساكناناينمحدوده
باخيالآسودهتريترددكنند.اينروزهااماقلهكديگرمانندگذشتهمنطقهمسكونينبودهوبافروشگاههايبيشماروساختمانهاياداريپرشده
است.قلهكوزرگندهازمحلههايتاريخيوسنتيتهرانهستندكهمانندبسياريازمحلههايامروزيتهراندردورانقاجار،دهكدهايبيشنبودند.
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دیگر جای هیچ بهانهای برای واکسن نزدن نیست .کفش و کاله کنید که ما قرار است در این شماره به شما نشان دهیم که چطور شهرداری تهران با افزودن  26ایستگاه ثابت
و سیار به جمع مراکز واکسیناسیون در پایتخت ،توانسته نهضت واکسیناسیون در برابر بیماری کرونا را تقویت کند .قبل از اینکه به سراغ نقشه برویم و نشان دهیم که
چطور میتوانید با استفاده از خطوط متروی پایتخت به این مراکز بروید ،باید کمی درباره اهمیت و جایگاه این حرکت جهادی شهرداری تهران در مسی ِر سالمت تهرانیها
بگوییم .آنطور که وزارت بهداشت برنامه ریزی کرده است از ابتدای مهرماه باید روزانه  700هزار نفر در پایتخت واکسینه شوند و شهرداری تهران با راهاندازی  13ایستگاه
حضوری 3 ،ایستگاه خودرویی و  10ایستگاه سیار در تالش است که نیمی از این جمعیت را واکسینه کند .به عبارت دیگر ،شهردار جدید تهران عالوه بر بدل
کردن بسیاری از پایگاههای مدیریت بحران و مراکز فرهنگی و ورزشی تحت نظارت مدیریت شهری ،با افزودن این مراکز که عموما یا نزدیک ایستگاههای
داخل خود ایستگاهها عمال جای هر عذر و بهانهای را برای واکسن نزدن گرفته است .از آنجایی که قرار است تا کمتر از
متروی پایتخت هستند یا
ِ
یک ماه دیگر ،آموزش در کشور به صورت حضوری برقرار شود ،شهرداری تهران با تخمین ظرفیت روزانه  300هزار دوز تزریق واکسن ،این 26
مرکز را افتتاح کرده تا جای هیچ اما و اگری باقی نماند .به عبارت سادهتر ،حاال هر جای تهران که باشید با کمتر از یکی دو ایستگاه مترو سواری
میتوانید به نزدیکترین واحد واکسیناسیون شهرداری تهران بروید:

ایستگاهشماره 131آتشنشانی
سوهانک
بلوار ارتش ،خیابان ابوذر
خیابان ابوذر یازدهم

پایگاهمدیریتبحرانفجر

بزرگراه بسیج ،بعد از چهار راه افسریه
خیابان ثروتی ،خیابان پانزده متری یکم
بوستانفجر

ایستگاه شماره 23آتش نشانی
خیاباناستادحسنبناشمالی
نبش خیابان جهان پناه دوم
وجعفری

سالنمدیریتبحرانبهشتزهرا
بهشت زهرا
جنب ایستگاه مترو خط یک
س

مجموعهفرهنگورسانه

پاسداران ،خیابان گل نبی،
خیابان زمرد ،میدان قبا ،پارک پایداری

پایگاهوفا

بزرگراه بعثت ،ضلع شمالی و شرق
ترهبار ،پارک وفا

فروش خودرو
چیتگر

کیلومتر  12جاده
مخصوص تهران  -کرج

مرکزواکسیناسیونسالنوالیت

مرکزخریدوفروش
خودروسعیدی
عبدل آباد
بزرگراه آیت اهلل سعیدی
پاسگاه نعمتآباد
خیابان سهیل

تاالر وحدت ،خیابان غزالی ،درب جنوبی
ساختمان شرکت بهره برداری مترو

مرکزخریدوفروش
خودرو دوران
منطقه 13
بزرگراه اسبدوانی
جنب جایگاه سوخت بنزین
اسبدوانی و مرکز خرید

4
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ایستگاه ميرداماد

وقتي قلهك را ترك كرده و از خيابان شريعتي يا همان جاده شميران سابق به سمت جنوب حركت كنيد ،به محلهاي خواهيد رسيد كه روزگاري داووديه
نام داشت و اين روزها به نام ميرداماد شناخته ميشود .باغ ييالقي ميرزا داوودخان ،پسر دوم ميرزا آقاخان نوري يكي از نخستين بناهاي اين محله
بود كه محدوده آن پايينتر از ميدان مادر فعلي بوده است .پيش از اينكه متروی ميرداماد در اين محدوده احداث شود يا حتي ،پيش از زماني كه ميرزا
داوودخان در اين منطقه ساكن شود ،اين محدوده را ارغوانيه ميناميدند .دليل اين نامگذاري ،دقيقا مشخص نيست اما گفته ميشود ،ارغوانميرزا،
پسر حسنعلي ميرزا شجاعالسلطنه نخستين بنا را در ميرداماد ساخته و ارغوانيه نيز برگرفته از نام او است.
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پنج نکته مترویی درباره بیست و سوم مهرماه؛ روز جهانی عصای سفید

عصای سفید ،خطوط زرد
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ایستگاه هفت تير

اگراينروزهاساكنقلهكوميردامادباشيد،احتماالكوچههايباريكوساختمانهايقديميداخلآنرازيادمشاهدهميكنيداماكمترمنطقهايازتهران
آبوهوايمحلسكونتشماراداردباوجوداين،درمعضلترافيكباساكنانحواليميدانشهدايهفتتيرمشتركهستيد.هفتتيرازآنمناطقياست
كهازابتدااداريبودوسازههاياداريومسكونيآنباتوازنيمعينرشدكرد.سال1381نيزيكايستگاهمترودردلاينمنطقهاداري-مسكونياحداث
شد تا گرهي از حملونقل اين منطقه باز كند .ساكنان هفت تير هرگز مشكلي براي حملونقل نخواهند داشت ،زيرا عالوه بر ايستگاه مترو ،از سال،71
هفتخط اتوبوسراني را نزديك خود داشتهاند .نام اين ميدان برگرفته از حادثه تلخ انفجار دفتر حزب جمهوري اسالمي در هفتم تير سال1360است.
r

i

.

e

n

i

l

n

o

i

r

h

a

h

s

m

a

ایستگاه آزادی

حوالي هفت تير

h

.

w

w

w

شنبه

 24مهر- 1400

شامره -17

5

ضمیمه رایگان روزنامه همشهری

ع
صای س
زرد رن فی ِد ناب
ی
ن
ا
ی
ا
ِ
ن ،د
گ مت
ر کنار
رو ،حا
صحن
اس ه و کارزا ِر مل پیام مه خطوط
زن
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ـ
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خطوط هروندان هـ الن نی
ز
ه
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متر
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ویی ته
بهره
خ
امک میبرند و خ ران با کمتری دمات
ن
ان
وا
و از ات به تک ت ســتار توسـ مشکل
ـ
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جا به معابر یســتگاه ه ه این
ش
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ه
ی
ر
ی پایتخت مترو
ه
ستند.

مرتو به نفع نابينايان فرهنگساز ی كند

چطور همسفر خوبی
برای مسافرا ن نابینای
مرتو باشیم؟
اول باید از فرد نابینا بپرسید که آیا نیازمند
کمکی هســت یا نه؟ اگر فرد نابینا نیازی به
کمک گرفتن از شما در حرکت داشته باشد،
بازویتان را خواهد گرفت.
فرد نابینا به لحاظ شنوایی هیچ مشکلی ندارد
و نیاز نیست با او بلند صحبت کنید.
اگر او نیازمند جای خالی برای نشســتن بود،
چشمهای شما میتواند به جای او در میان واگن
دنبال صندلی بگردد.
بسیاری از ایستگاههای متروی تهران برای تردد
معلوالن و نابینایان طراحی شدهاند ،کافیاست
شما نابینایان را به ورودی مترو راهنمایی کنید.
در مواقع بروز مشــکالت فنــی در قطارها ،یاری
شــما برای خروج افراد نابینا ،سالمند ،معلوالن و
جانبازان معظم و کودکان میتواند بسیار اهمیت
داشته باشد.
برای نابینایان به جای استفاده از عبارتهایی چون
«دست راست» و «دســت چپ» جهت راهنمایی
مسیر ،از عبارتهای «دست عصای سفید» و «دست
خالی» استفاده کنید.
در انتها یادمان باشــد که وقتی اولین بار با فرد نابینا
روبهرو شدید ،خودتان را کامال معرفی کنید و وقتی که
خواستید از او جدا شوید این موضوع را به او اعالم کنید.

سهيل معيني*| واقعيت اين است كه تا به امروز اقداماتي
براي افزايش دسترسپذيري ايستگاههاي مترو ،مختص
افراد معلول بهويژه نابينايان و كمبينايان در ايستگاههاي
مترو انجام شده است؛ بسياري از ايستگاهها به مسيرهاي
ويژه عبو رومرور نابينايان مجهز شده ،وروديها براي افراد
ي شده
ويلچرسوار و داراي مشكالت حركتي مناسبساز 
است ،بسياري از ايســتگاهها به آسانسور مجهز شده و
اقدامات مثالزدني ديگري كه در مقايسه با گذشته بسيار
متفاوت بوده اما با وجود تمام پيشرفتها ،هنوز دغدغه
ايمني در دسترسي كامل به ايستگاههاي مترو وجود دارد
كه نيازمند نظارت و توجه بيشتر است.
ي فضاهاي
ما و تمام انجمنهايي كه در ستاد مناسبساز 
شــهري در زمينه مناسبســازي فضا براي معلوالن
برنامهريزي و نظارتهايي داشتيم ،بحثهاي مفصلي با
مسئوالن مترو در زمينه ارزيابي وضعيت دسترسپذيري
ايستگاههاي مترو براي افراد مختلف معلول اعم از نابينا
و افراد داراي مشــكالت حركتي از ايستگاههاي قديم
تا ايستگاههاي جديد داشتيم اما همچنان اين دغدغه
وجود دارد كه آيا در زمان افتتاح يك ايستگاه جديد ،تمام
ضوابط دسترسپذيري براي معلوالن رعايت شده است يا
نه؟ در برخي از مواقع در زمان افتتاح ايستگاههاي جديد
مشاهده ميشود كه با وجود گوشزد و نظارتهاي اعمال
شده ،برخي از ضوابط رعايت نشده است؛ بهعنوان مثال
جاي آسانسور وجود دارد اما آسانسور تعبيه نشده است
و اعالم ميشــود كه منتظر تاميناعتبار است يا مسائل
فني در برخي از مسيرها اجرا نشده و نواقصي در حوزه
دسترسپذيري دارد كه براي نابينايان و ساير معلوالن
خطرآفرين است.
بزرگترين اولويــت و فاكتور براي معلــوالن داراي
محدوديتهاي حركتي ،اصل دسترسپذيري در محيط
است اما شــاخص اصلي براي نابينايان ايمني در تردد و
ايمني دسترسپذيري به محيط است .به همين دليل مترو
بهدليل پيچيدگي ساختمان ،وجود خطوط و سكوهاي
ترددي متفاوت يكي از پرچالشترين محيطها براي تردد
نابينايان است كه فارغ از سروصداهاي موجود در مترو،
خطر سقوط از ســكوها بزرگترين خطر و آسيب جاني
بهحساب ميآيد.
قطعا اقدامات صورتگرفته در مترو نسبت به سابق بسيار
متفاوت بوده و شــرايط الزم براي تردد معلوالن فراهم
شده است اما اين اقدامات نه به اندازهاي كه انتظار كامل
جامعه نابينايان را برآورده كرده و نه به اندازهاي كه تردد
نابينايان در شهرها و كشورهاي در حال توسعه را فراهم
كرده ،بوده است .اينجا پايتخت است و همه نابينايان كشور
مثل تمام مردم گذرشــان به مترو ميافتد؛ مترو از نظر
اقتصادي ،مناسبترين وسيله حملونقل عمومي است
كه امكان جابهجايي سريع مسافران را دارد .بدون شك

در شرايط اقتصادي فعلي و افزايش هزينههاي جابهجايي
با حملونقل خصوصي امكان استفاده از اين سيستم براي
اكثريت معلوالن و افراد نابينا فراهــم نبوده و اين افراد
مجبور هستند از سيستم حملونقل عمومي مثل مترو
استفاده كنند .به همين دليل اين سيستم نيازمند نظارت
قويتري است تا به استانداردهاي ايمني و قابلدسترس
مجهز باشد.
حادثه ســقوط بانو «هما بدر» در ايستگاه خزانه و فوت
ايشــان در اين ايستگاه در ســال 1398باعث شد تا با
رســانهاي شــدن مباحث و پيگيري جامعه معلوالن،
دستورالعملهايي در حوزه تردد افراد معلول بهخصوص
نابينايان در ايســتگاههاي مترو اعمال شود .بهصورت
ويژه بعد از اين حادثه كاركنان مترو مكلف شدند كه وقتي
نابينايي وارد ايستگاهها ميشود ،توسط مأموران همراهي
و سوار قطار شود .اين طرح اگرچه مدتي اجرا شد اما از
آنجا كه بسياري از دستورالعملها در مديريتهاي مختلف
عملياتي نميشود ،اين دستورالعمل هم در ايستگاهها
اجرا نشده يا بهگفته بســياري از نابينايان ،اجراي آن
بسيار ضعيف شده است؛ چرا كه يك سيستمي براي نابينا
وجود ندارد كه زمان ورود به ايســتگاه بتواند اعالم كند
كه به كمك نياز دارد درحاليكه بهعنوان نمونه در كشور
انگلستان چنين امكاني در زمان ورود افراد معلول وجود
دارد .در متروي تهران نيز آموزش كاركنان در اين زمينه
ميتواند بسيار مؤثر باشد كه براي همراهي و ياري رساندن
به افراد نابينا در مسيرهاي عبور نابينايان آماده باشند.
ايمني سكوها و منطقه حايل لبه سكو با عرض و پهناوري
مشخص ،ازجمله مسائل بسيار مهم است بهگونهاي كه
وقتي فرد نابينا متوجه ميشود كه وارد منطقه حايل شده
بتواند از خودش محافظت كند .در غيراين صورت خطر
سقوط وجود دارد.
مسئله ديگر اين است كه در بسياري از كشورها جايگاه
ويژه افراد داراي معلوليت مشخص شده و درصورت شلوغي
مترو مردم بهگونهاي آموزش ديدهاند كه از تضييع حقوق
معلوالن ازجمله افراد نابينا و حتي افراد سالمند جلوگيري
كرده و صندلي افراد معلول را ترك ميكنند اما در كالنشهر
تهران فرهنگســازي و آموزش كافي در اين زمينه داده
نشــده و رعايت حال معلوالن در داخل قطارها از اولويت
چنداني برخوردار نيســت .تقاضاي ما از مسئوالن مترو
افزايش فرهنگسازي در اين زمينه است كه نسبت به اين
مسئله يعني رعايت حقتقدم معلوالن و حتي سالمندان
در مترو و داخل واگنها اطالعرســاني بيشتري صورت
گيرد و از ظرفيتهاي موجود بــراي تبليغ در اين زمينه
بهرهبرداري شود.
* مديرعامل شبكه تشــكلهاي نابينايان و كمبينايان
كشور

6

ایستگاهدروازهدولت

شنبه  24مهر - 1400شماره  -17ضمیمه رایگان روزنامه همشهری

هر سه ايستگاهي كه تاكنون از آنها صحبت شده در خطیک قرار داشتهاند .آخرين ايستگاه نيز در همين راستا قرار خواهد داشت .كمي پايينتر از ميرداماد و اندكي باالتر
از منطقه عباسآباد ،ايستگاهي به نام شهيد بهشتي قرار دارد .شرح حال تعدادي از مناطق شمالي ايستگاه بهشتي گفته شد اما جنوب اين محدوده نيز جذابيتهاي خاص
خود را دارد .عباسآباد بهعلت وجود بناها ،فضاي سبز و پلها يكي از پرجاذبهترين مناطق تهران است.
نگين سبز پايتخت ،عنواني اســت كه به اراضي سبز تپه عباسآباد داده ميشود .ســال1380كه ايستگاه شهيد بهشتي احداث شــد ،هنوز تپه عباسآباد تا اين حد آباد
r

i

.

e

n

l

i

n

o

i

r

h

a

h

s

m

a

h

.

دانشآموزان براي استفاده از مترو چطور به بلوغ اجتماعي -ارتباطي ميرسند؟

دست مترو را میخوانند!

ف را خوب ببينند
اطرا 

بخشي از آداب حضور در اجتماع ،آداب حضور در مكانهاي عمومي مانند
مترو است .به بچهها اين موارد آموخته ميشود:

مهتاب خسروشاهي | تا پايان دوره دبستان ،معموال والدين نگران گمشدن ،تصادف ،دزديدهشدن و...
كودكان هستند .بنابراين از سرويس مدرسه استفاده ميكنند يا اينكه خودشان به سرويس فرزندشان
تبديل ميشوند! اما از سني به بعد ،به بچهها در مدرسه استفاده از مترو را آموزش ميدهند و اين سن در
بيشتر كشورها ،پس از كاملشدن مهارت خواندن و نوشتن كودكان -معموال سوم دبستان -است .اين
آموزش با همكاري آموزگار و والدين و در دو بخش تئوري و عملي انجام ميشود.

سكوت :براي مكالمه با تلفن همراه يا بازي و يا تماشاي فيلم حتما از
هندزفري استفاده كنند .از سوي آنها نبايد صدايي ايجاد و باعث مزاحمت
ديگران شود.
احترام :اگر روي صندلي نشســتهاند ،جاي خــود را به زنان باردار،
معلوالن و سالخوردگان بدهند.
نظافت :به بچهها آموخته ميشود كه از رهاكردن هرگونه زباله در مترو
خودداري كنند.

جستوجو روی نقشه گوگل

امداد :ممكن اســت هر لحظه خطري در مترو آنهــا را تهديد كند.
بنابراين به آنها ياد بدهيد كه براي اعالم وضعيت غيرعادي يا خطري كه
براي آنها پيش آمده ،بايد در داخل واگن از طریق بلندگوي اعالم خطر
و در بيرون از واگنها ،با مراجعه بــه مأموران ،كمك بخواهند .اين نكته
بهويژه براي كودكاني كه به بيماري خاصي مانند ديابت ،صرع و ...دچار
هستند و ممكن است هر لحظه نياز به كمك داشته باشند ،بسيار مهم و
آرامبخش است.

نخستين گام ،نقشهيابي و نقشهخواني است .به اين ترتيب كه كودك بايد مكان زندگي خود
را روي نقشه گوگل ،جستوجو كرده و پيدا كند .اما به چه شكل؟
خانه من ،مدرسه من :آموزگار به بچهها ياد ميدهد كه چطور به كمك تلفنهمراه شخصي
يا تبلت و يا رايانه ،نشاني منزل و سپس مدرســه را شناسايي كنند .اين دو مسير در نقشه
گوگل ذخيره ميشود.
ايستگاهها را ميشناسند :شناسايي و فراگيري ايستگاههاي مسير ،قدم بعدي است .نكته
مهم اين است كه بچهها يك ايستگاه قبل و بعد از منزل و مدرسه را عالوه بر ايستگاه اصلي
مدرسه و منزل بياموزند .به اين دليل كه اگر از ايستگاه رد شده يا اينكه مجبور به پيادهشدن
زودتر از ايستگاه اصلي شوند ،مسير را گم نكنند و سردرگم نشوند.
نقاشي ميشود :پس از شناسايي و مشخصشدن مسير از روي نقشه گوگل ،همان تصوير
با جزئيات روي برگه  A4نقاشي ميشود و مسيرها با رنگهاي مختلف شناسايي ميشوند.
اين نقشه تا زمان فراگيري كامل بچهها ،معموال همراه آنهاست.
همراهي كنيد :حداقل بهمدت يك هفته بچهها را از منزل تا مدرسه همراهي كنيد تا كامال
با مسير آشنا شوند.
* نكته :اگر فرزند شما دچار مشكل خاص جسمي است ،اين نقشه بايد هميشه همراه او باشد
تا درصورت بروز مشكل ،ديگران بتوانند از روي نقشه كودك را به منزل يا مدرسه برسانند.

بليت را معرفي كنيد
خريد هرروزه بليت عالوه بر اينكه مقرون بهصرفه نيست ،بچهها را دچار
نگراني و دغدغه ميكند .بنابراين همراه بچهها به باجه خريد كارت اعتباري
ماهانه يا هفتگي برويد .پس از خريد كارت ،نحوه شارژكردن كارت را به آنها
ياد بدهيد .عالوه بر اين به آنها ياد بدهيد كه اگر كارت را گم كردند ،چطور
ميتوانند بليت روزانه بخرند و خود را به مقصد برسانند.

مترو را بشناسند

استفاده از هر وسيله نقليه عمومي ،نياز به آداب و مراقبتهاي خودش دارد؛ بهويژه مترو،
كه از هر نظر بايد آدابي را در آن رعايت كرد .يكي از آنها مراقبت از خود ،مراقبت از وسايل
شخصي و مراعات حضور ديگران است .در اين خصوص اين موارد به بچهها آموخته ميشود.
 -1مراقبت فردي :به آنها آموخته ميشود كه «دايره امنيت» بايد حفظ شود .اين دايره ،فاصله
افراد با آنهاست .براي افراد غريبه ،اين فاصله ،دايرهاي به قطر يك متر در اطراف آنهاست.
* نكته :در فصلهاي سرد سال كه احتمال انتقال و ابتال به بيماري بيشتر است بايد فاصله
ايمني كمي بيش از اين نيز رعايت شود.
 -2مراقبت نظافتي :توصيههاي بهداشتي ،از ديگر موارد استفاده از مترو است .به آنها آموزش
داده ميشود كه از گذاشتن وسايل شخصي روي كف مترو خودداري كنند .پس از دستزدن
به ميلههاي مترو ،دستها را ضدعفوني كنند و از افرادي كه احتمال ميرود به آنها آسيبي
وارد كنند ،فاصله بگيرند.
 -3مراقبت از وسايل :احتمال دزدي كيف پول ،تلفن همراه و ...در مترو يا هر وسيله نقليه
عمومي پرجمعيتی وجود دارد .بنابراين به آنها مراقبت از اين وسايل آموزش داده ميشود.

از روی نقشه بخوانيم و برويم

پس از مرحله نخست ،بچهها بايد به شكل عملي حركت در مسير را بياموزند .اين
كار توسط آموزگار با برنامه هفتگي حركت به نقاط مختلف انجام ميشود .بازديد از
اين مكانها معموال از نقاط نزديك به مدرسه شروع شده و بهتدريج به مراكز دورتر
ميرسد .روش كار به اين شكل است:

 -4مراقبتهاي امنيتي :اين موارد به اين شرح است:
سمت بازشدن درهاي مترو را شناسايي كنند.
م متر فاصله بگيرند.
از در مترو به اندازه ني 
اگر روي صندلي مترو نشستهاند ،خوابشان نبرد .كسي به آنها نزديك نشود و تماس بدني
با آنها برقرار نكند.

سرپرستي :اعضاي آن گروه چندنفره بايد نقشه مسير ،ايستگاهها ،مسير حركت به
نقطه مورد نظر ،نحوه خريد بليت و ...را شناسايي و آن را به ديگر گروهها اعالم كنند.

 -5بشــنوند :اگر به كتاب صوتي يا موســيقي گوش ميكنند ،حتما حواسشان به اعالم
ايستگاههاي مترو يا هر اطالعيه احتمالي ديگري كه توسط بلندگوها اعالم ميشود ،باشد.

همراه آموزگار :گروه مورد نظر ،همراه با آموزگار ،بچهها را براي حركت به مقصد
در نظرگرفته شده ،رهبري و هدايت ميكنند.

تقســيم :بچهها به گروههاي چندتايي تقسيم ميشوند .هر گروه ،هر هفته بايد
بازديد از مكاني را انتخاب و سپس مسير حركت به سمت آن را مشخص كند.
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ایستگاه شهيد بهشتي

نشده بود .حدودا 4سال پس از تاسيس ايستگاه مذكور ،مجموعه فرهنگي-تفريحي عباسآباد نيز شروع بهكار كرد.
كتابخانه ملي ايران ،موزه بانك مركزي ،وزارت راه و ترابري ،استانداري تهران ،مجموعه فرهنگستانها ،مصالي تهران،
بوستان نوروز ،بوستان آب و آتش ،بوســتان طالقاني (بوستان جهانكودك) و موزه انقالب اسالمي و دفاعمقدس و باغ
كتاب مهمترين بناهايي هستند كه در اين منطقه خودنمايي ميكنند.
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فقط مترو نيست
ممكن است به هر دليل از مترو جا بمانند .ممكن است مترو به هر دليل متوقف
شود و نتوانند با مترو به مقصد مدرسه بروند يا به منزل بازگردند .بنابراين
ي را هم به آنها ياد بدهيد .فراگيري راهها و امكانات
مسيرهاي اتوبوس و تاكس 
جايگزين به بچهها امنيت ميدهد .بنابراين عالوه بر آموزش مسير مترو ،به
شكل جداگانه ،مسير اتوبوس و تاكسي براي رفتن به مدرسه و بازگشت به
منزل را نيز به آنها ياد بدهيد.
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ایستگاهدروازهدولت

نگين سبز پايتخت
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در «سيليكونولي» دسترسي به مترو
و اتوبوس ويژه براي دريافت خدمات
درماني -بهداشتي چگونه است؟

از همينجا كه هستيد
تا همان جا كه میخواهيد

لوحوش آن ،يكبار ديگر به همه يادآوري شد كه
سها دادمند| بعد از ماجراي كرونا و همه اتفافات حو 
دسترسي به خدمات و امكانات بهداشتي -پزشكي براي زنده ماندن ،بسيار مهم است .به همين دليل
بسياري از مراكز عمومي تالش كردند تا امكان دسترسي به فوريتهاي پزشكي و در قدم بعدي ،خدمات
درماني تسهيل شود .متروها ،يكي از اين مكانها بودند و از ميان آنها ،متروي شهر « ولي» مركز شهر
«سنخوزه» در كاليفرنياست .ببينيم اهالي مترو و درمان دراينباره چه كردهاند.

داستان از كرونا آغاز شد؛ از همان جايي كه مسئوالن
بيمارستان شــهر ولي با مواردي روبهرو شدند كه
افراد براي رسيدن به اين مركز درماني حتما بايد از
خودروي شخصي يا تاكســي استفاده ميكردند اما
هزينه تاكسي باالست .از سوي ديگر بسياری از افراد
از انتقال بيماران هراس داشته و از طرفي بسياري از
افراد با حال نامناسبي كه داشتند ،امكان استفاده از
خودروي شخصي را نداشتند .بايد چه چيزي تغيير
ميكرد؟ قطعا بهترين راهــكار ،فراهم كردن امكان
جابهجايي بيمــاران بود و متــرو ،بهعنوان بهترين
گزينه براي اين منظور انتخاب شد .اين ماجرا البته
پيش از اين با مشــاهده بيمــاران داراي معلوليت
جســمي يا ســالمندان تنها نيز به فكر مسئوالن
بيمارستان رسيده بود.
نجاتبخشها حركت ميكنند

هفتم سپتامبر(2020شهريور  )1399اتوبوسهاي
همكار با مترو ،ويژه بيمارســتان شهر ولي يا همان
ســيليكون ولي شــروع به فعاليت كردنــد .به اين
ترتيب ساكنان -بيماران دورترين نقطه غرب شهر
يعني «سانســيتي» تا دورترين نقطه شــرق شهر
يعني «مِســا» ،باالترين نقطه شــمال شهر يعني
«ا ِسكاتســدال» تا جنوبيترين نقطه شــهر يعني
«كندلر» ،با سوار شــدن به اين اتوبوسهاي دو خط
106 ،138و  ،156خــود را بــه متــروي منتهي به
بيمارستان برسانند .اين اتوبوسها ويژه بيمارستان-
مترو بوده و افراد عادي نميتوانند از آنها اســتفاده
كنند .در مسير برعكس ،پس از انجام خدمات درماني،
اتوبوسها افراد را به متــرو منتقل میکنند و به اين
ترتيب بيماران به محل زندگي خود بازمیگردند .اين
سرويسها براي بيماران هزينهاي دربرندارد.
با اين شماره تماس بگيريد

گاهي بعضي افراد امكان سوارشدن به همان اتوبوس
و رســيدن به خط مترو را ندارند .در اين شرايط چه
بايد كرد؟ تلفن  911در خدمت بيماران است .كافي
است با اين تلفن تماس گرفته و مقدمات سوار شدن

آنها به اتوبوس فراهم شود.
شما مستقيم منتقل ميشويد

باوجودي كه طرح مترو -اتوبوس درماني ،به بيماران
بســياري كمك كرده اســت اما بعضي افراد امكان
تعويض مسير از اتوبوس به مترو را نيز ندارند .در اين
شرايط ،افراد به شكل مستقيم با همان خط اتوبوس
به بيمارستان منتقل ميشوند.
به شما خوش ميگذرد

قطعا رفتن به بيمارستان ،اتفاق خوشايندي نيست!
اما مسئوالن بيمارســتان و متروي اين شهر ،تالش
كردهاند تا بيماران در مسير با حال خوبي به مقصد
رسيده و بازگردند .اين امكانات مهياست.
ســهولت ســوار و پياده :براي اتوبوسها و
متروهاي اين خطوط ويژه ،امكان سوار و پيادهشدن
معلوالن ،ســالمندانو بيماران ناتوان وجود دارد؛
براي مثال صندليهــاي راحت ،مكاني براي توقف
صندلي چرخدار بيش از ســاير اتوبوس و متروها و
ميلههايي براي سهولت راه رفتن يا سوار شدن.
با يــك تلفن :داخل متــرو و اتوبــوس ،براي
اطالعرساني ســريع به مركز درماني ،تلفن وجود
دارد.
امكانات مراقبتي :براي مراقبــت از بيماران،
امكاناتي براي رسيدگي سريع به حال بيماران وجود
دارد؛ براي مثال دستگاه اكسيژن ،جعبه كمكهاي
اوليه براي امدادرساني ،واكر ،صندلي چرخدار ،عصا
و ...كه درصورت نياز افراد بتوانند از آنها اســتفاده
كنند .عالوه بر اينكه يك پزشك و يك پرستار همراه
نيز داخل مترو يا اتوبوس حضور دارند.
با يك تلفن همراه شماست

بعضي افراد امكان اســتفاده از مترو و اتوبوس براي
رسيدن به بيمارستان را ندارند؛ بنابراين ميتوانند
درخواست همراه داشته باشــند .براي اين منظور
كافي اســت با همان شــماره  911تماس گرفته و
درخواست همراه کنند.

صاحب امتیاز :موسسه همشهری
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داستان دنبالهدار

سردبیر ضمیمه مترو :مسعود میر
مدیر هنری :مهدیسالمی
همکاران :سعید برآبادی ،مهتاب خسروشاهی ،مهدیا گلمحمدی
محمد جعفری و سمیه جاهد عطائیان

جعفر رضيپور؛ داستاننويس

زندگي لرزان

مترو از زير خانه ما رد ميشود .ما ۶نفر بوديم .خواهر
بزرگترم با شوهرش رفتند ،ولي هر وقت زنگ ميزنند
انگار همين حوالي هستند چون گاهي حس ميكنم
از زيرخانه ما رد ميشوند .البته اين امكان هم هست
كه از آنطرف دنيا زير خانه ما ،خانه گرفته باشند و من
وجودشان را احساس كنم .ميدانيد اسم اين خواهرم
«آترام» هســت .اين يک بازي خانوادگي بين ما بود
كه همه اسمها را برعكس ميكرديم و ميخنديديم.
اآلن احتماال آترام برعكس ما شــده و زندگياش هم
برعكس ماست.
نفر بعدي ،برادرم بود با چشــمهاي آستيگماتيسم،
البته آســتيگمات هم ميتوان گفــت درهرحال .در
جلسه كنكور اشتباها از عينك برادر ديگرم استفاده
كرد و رتبه كنكورش به سمت و سويي رفت كه ترجيح
داد يك سال پشت كنكور بماند و سال بعد با عينك
خودش امتحان بدهد .هفته دوم بعد از اعالم نتايج ،به
پيشنهاد من ،پيگير شد تا كاري در مترو براي خودش
پيدا كند.
با كمك برادر بزرگتر از من و خودش ،آشــنايي پيدا
كرد و غرفهاي براي آموزش در يكي از ايســتگاههاي
مترو گرفت و در آن روشهاي تستزني را بهصورت
آزمايشــي به تعدادي دخترخانم و آقاپســر آموزش
داد .بعد از مدتي كالســش را بهصورت خيلي جدي
پيگيري كرد .غرفه هم آنقدر فعال و شلوغ شد كه چند
غرفه ديگر هم در كنارش اجاره كرد و با كمك همان
دخترخانمها و آقاپسرها كه حاال دانشجو شده بودند،
توانست روش خودش را گسترش دهد و عمال شد يك
معلم مترويي براي كنكوريها.
براي ثبــت اداري اين دفتر و دســتك ،مجبور شــد
كالسها و روشاش را به نــام برادر بزرگترمان ثبت
كند .من هم وارد مجموعه او شــدم .البته بهتر است
اسمش را ننويســم چون وارونه آن اسم ،واژه قشنگي
نميشود .منظورم اين است كه اصال نميتوان تلفظش
كرد تا اينكه بخواهد معني خــوب يا بد يا اصال معني
خاصي داشــته باشــد .البته خواهرم كه خارج رفته،
ميگفت آنجا نامگذاري متفاوت است و خيلي به جد و

آباد و معني آن فكر نميكنند و بيشتر به خوشآوايي و
زيبايي نام فكر ميكنند.
البته اينها حرفهاي خودش بود چون زبان خارجي
خواهرم آنقدر خوب نبود كه اين همه مفاهيم را بتواند
از زندگي خارجيها بفهمد.
درباره ما هــم همينطور فكر ميكــرد .اگر جايي هم
نميرفت خارج از خانواده بود .آترام چاي نمينوشيد
و كافيشــاپ را هم بهعنوان يك مكان عمومي قبول
نداشت و پديدهاي دستدوم از خارج ميدانست .فكر
ن موقع با زماني كه واقعا
ميكنم منظور آترام از خارج آ 
رفت ،فرق داشت .آترام براي فرار از لرزش زمين رفت
و درباره اين حرف ميزد كــه در خانهاي كه زمينش
ميلرزد ،نميشود زندگي كرد .با اين همه ،آن بخش
خانواده كه با آترام درباره رفتن موافق نبودند ،عقيده
داشتند كه لرزيدن كمزمين ،آن هم در حد ردشدن
قطار مترو ،مشكل خاصي براي زندگي ايجاد نميكند
چون به هر حال ،چرخش مداوم زمين هم مشــكلي
براي بنيبشــر ايجاد نكرده تا حاال و كيست كه نداند
باالخره هر چرخشي ،لرزش هم دارد .با اين همه نياز
به گفتن نيســت كه اينها دليل خوبي براي وضعيت
پراكنده زندگي خانواده ما نبود و نيست؛ ما اينجا ،اين
طرف كره زمين و خواهرم ،آن طــرف و مترو بين ما.
واقعيت اين اســت كه ما عادت كرديم زندگي كنيم،
فقط آترام بهخاطر ترسي كه از ارتفاع داشت ،گذاشت و
رفت .برادر بزرگترم كه شركت آموزش كنكور به نام او
ثبت شد و برادر ديگرم كه وارونه اسمش جالب نيست
و من و بقيه خانواده ،خيلي با آترام حرف زديم و اتاق
او را طوري طراحي كرديم كه كمترين لرزش را داشته
باشد ولي او باز ميترسيد.
بين ترس و ترديد من ترديد را ترجيح ميدهم .ترديد
تبديل به تصميم واقعي و تغيير موقعيت نميشود ولي
ترس مطمئنا كاري با ذهن ميكند كه شخص تغيير
كند يا نگاهش را به هميــن زندگياي كه دارد ،تغيير
بدهد .من و برادر كنكوريام يك راز درباره مترو داريم؛
رازي كه آترام صبر نكرد يا دلش نخواست دربارهاش
چيزي بداند.

چاپ :همشهری
دفتر مركزی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج)
كوچه تورج ،شماره14
كدپستی19666-45956 :
تلفن23023000:
نمابر22046067:

برخورد
از نوع نزديك

مترو؛نجاتدهندهبزرگ

     ســاناز صفايي|   هوا تازه تاريك شده
و ترافيك غروب پاييــز ،خيابا نها را
بسته .باالتر از ســيدخندان به سختي
يك تاكسي پيدا ميكنم كه شريعتي را
مســتقيم تا نزديك ميدان قدس برود.
براي جلسه رسمي ،كفشتنگ و ترشي
پوشــيدم كه پاهام دارد از درد تويش
ميتركد و ناخنهايم تو گوشــت فرو
رفته .ماشين رســما تكان نميخورد.
يك ساعت و نيم طول ميكشد تا نزديك
حسينيه ارشاد برســيم .دونفر مسافر
ديگر پياده ميشــوند اما من بهخاطر
كفش لعنتيام سعي ميكنم تحمل كنم.
راننده پير و تپلــي ،دوباره در ترافيك
دستي ميكشد و شروع ميكند سؤال
پرســيدن كه مجردي يا متاهل؟ قطار
سؤالهاي بيربطش توي ترافيك ،صبرم
را تمام ميكند و پياده ميشوم .هوا سرد
است و پاهایم درد ميكنند .لنگلنگان
خودم را به خيابان شريعتي ميرسانم و
پياده ،خيابان قفل شده از ترافيك را به
سمت شمال قدم ميزنم .جرأت ندارم
در پيادهروي شلوغ و تاريك گوشي را از
كيفم دربياورم .داخل يك بستنيفروشي
ميشوم و سعي ميكنم تاكسي اينترنتي
پيدا كنم .مخم از قيمتها سوت ميكشد
و البته ماشيني هم پيدا نميشود چون
همه جا قفل است .نقشه نشان ميدهد
با تاكسي يا اتوبوس از ســر ميرداماد
۵۲دقيقه زمان ميبــرد تا به پل رومي
برسم .باز هم پياده باالتر ميآیــم و اشك
در چشمانم جمع شده كه معلوم نيست

بهخاطر ســوز مهرماه است یا تاريكي
هوا ،كفشهايم و شــايد هم احساس
كمي ناامني.
بهخــودم بهخاطــر كفشهايــي كه
پوشــيدهام ،فحش ميدهم و با خودم
ميگويم كاش حداقــل لباس گرمتري
تنم بود .فكر ميكنم اگر بخواهم دربست
بگيرم بايد  ۶۰ ،۷۰هزار تومان پول بدهم
و واقعا نميتوانم اينقدر هزينه كنم؛ آن
هم درصورتي كه نقشه ميگويد الاقل
يك ســاعت از روي زمين راه دارم تا به
مقصد برسم.
ناگهان تابلوی ايستگاه مترو را ديدم؛
متروي شــريعتي .قلبم از خوشحالي
ايســتاد .بدو بدو آمدم توي ايستگاه
و يك بليت تكســفره 2هزار توماني
خريدم2 .هــزار تومان!! ايســتگاه
گرم ،خلــوت و تميز بــود .چند ثانيه
ايســتادم و قطار از راه رسيد .در واگن
زنان سوار شــدم .هيچكس نبود .روي
صندلي ولو شــدم و كفشهاي لعنتي
را در آوردم .نفس راحتي كشــيدم و
گفتم خدايا شكرت ،نجات پيدا كردم!
هيجانزده موبايلــم را با خيال راحت
از كيفــم درآوردم و توييــت كردم:
«من با مترو نجات پيــدا كردم ».بعد
عكســي از صندليهاي خالي گرفتم و
در اينستاگرام اســتوري كردم؛ روي
عكس نوشتم«:بعد شونصد سال مترو،
نجاتدهنده بــزرگ ».چند دقيقه بعد
ايستگاه قيطريه پياده شدم و با خودم
گفتم« :منو اين همه خوشبختي محاله».

