
شنبه  19تیر   1400 -   شماره پنجم-   ضمیمه رایگان روزنامه همشهری

w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r

ژاد
سن

عبا
د
حم

ی/م
هر

مش
س:ه

عك


  

اسكن كنید 
و جدیدترین 
شماره همشهری 
مترو را روی 
گوشی تلفن 
همراه خود 
بخوانید

سفر از ايروان تا استكهلم

راز هايی كه فقط 
راننده های مترو  می دانند

  تصویرگردی در ایستگاه های رنگارنگ 
متروی استكهلم

  اگر عازم ارمنستان هستید، متروی ارزان
امن و زیبای ایروان را از دست ندهید

  نكته هايی خواندنی درباره زندگی 
حرفه ای در زير زمين

4 و 5

2

3

8

4

دنیاي عجیب  اشیاي گمشده در مترو
در جست و جوی واقعیت های پنهان میان فهرست وسایل پیدا شده مسافران

عبور هنرمندانه با ماسك 
از زيرزمین تهران
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متروگپ

رفت وآمد با مترو در همه كشورهای دنیا مرسوم است

رفتوآمدبامتروبهدلیلترافیكنداشتنوارزانبودن
هزینهنسبتبهتاكســیدرتمامدنیامرسوماست.
شــماببینیداگردرهركشوراروپاییبخواهیدیك
مسیرراباخودرویشخصیبرویدحتمادویاچند
برابرپولمترورابایدبرایبنزینهزینهكنیدوالبته
ترافیكهماذیتتانمیكند.هنرمندانازســویی
گاهیبهنكتههایخوبیهماشــارهمیكنند؛مثال
میگویندماسوارمترومیشویمكهسریعتربهكار

اداریمانبرســیمامامردمبهواسطهلطفیكهبهما
دارندوازماتوقعدارندكهباآنهامعاشرتكنیمنهتنها
بهموقعوزودتربهكارماننمیرسیمكهگرفتارهم
میشــویم.اینمســئلهراتاحدودیقبولدارماما
حاالكهكروناآمدهوماســكمیزنیموكســیهم
مارانميشناســد،بدوندغدغهوراحتمیتوانیم
ازمترواســتفادهكنیموكمترباعثآلودگیهواو

ترافیكشویم.

مترو در شرایط اقتصادی امروز 
اتفاقا به كمك مردم آمده است

بهنظرمندراینشرایطاقتصادی،مترومیتواندبه
خانوادههابسیاركمككند.شماتصوركنیداگرقرار
باشدهرروزبرایرسیدنبهمحلكارتاندرشرایط
اقتصادیامروزازتاكســیهایاینترنتیاستفاده
كنیددرنهایتمیبینیداگردرخانهمینشســتید
وهیچكارینمیكردیدقطعابــهنفعتانبود،پس
وسیلهایمانندمترونهتنهابهلحاظتهویهمناسب،
امنیتبیشتروبهصرفهبودنهماكنوندرهمهجای
دنیابروســایلنقلیهدیگربرتریدارد،بلكهدراین
روزهایگرموپرترافیكتهرانحقیقتاخواســتنی
است.ترددبامتروواقعابهجیبمردمدراینروزهای

گرانیكمكمیكند.

از مردم انرژی می گیرم

ازمنظرمنهنرمندبدونمــردممعناییندارد.این
مردمهستندكهبههنرمنداعتبارمیبخشند،شما
هرقدراستعدادداشتهباشــیودرحوزهكاریخود
باســواد،بازهمهروقتفیلمنامهایروبهرویتقرار
میگیردودرحالخواندنآنهستیوحتیدرنهایت
كهمیخواهیانتخابكنیكهحضورداشتهباشیبه
اینمسئلهبسیارمهمبارهاوبارهافكرمیكنیكهآیا
موردپسندمردمواقعمیشوی؟آیامردمبرایتكف
میزنندوهمینطوربرعكسآیابازیدراینسریالبه
پیشینهكاریتوضربهواردمیكندیاخیر،هنرمندكه
برایخودشفیلمبازینمیكندچهنتیجهكارمورد
عالقهوپسندهمهعواملبهلحاظحرفهایوفنیباشد
چهخیر.درنهایتاینمردمهستندكهبایددوست
داشتهباشندوترغیبشــوندكهكارهایبعدیآن
كارگردانیابازیگرراپیگیریكنند.هموارهبازیگری
بودهامكهازمــردمانرژیگرفتهام،مردمبرایمندر
كارمحرفاولرامیزنندوانگیزهامبرایانتخابهای

بعدیاممیشوند.

مترو سوارشدن نیاز به فرهنگسازی ندارد

فكرنمیكنممتروسوارشــدننیازبهفرهنگســازیداشتهباشدچونهم
كسانیكهبهلحاظمالیمرفهنیســتندمیدانندكهبهترینوسیلهنقلیه
برایشــانمترواستوهمكسانیكهازآلودگیهواوترافیكشهرشانخبر
دارندمتوجهندكهبامتروخیلیســریعتر،بدوندردســروباهزینهكمتر
میتوانندبهمقصدشانبرسند.خب،مسئلهایكهآنقدربدیهیاستچیزی
نیستكهمابخواهیمبگوییمبایددراینزمینهفرهنگسازیشود.شایدآن
روزهایاولبهرهبرداریازمترومردمهیچدیدگاهینداشتندكهچراباید
اینهمهپلهراپایینبروندوســواریكقطارشوندورویریلحركتكنند
وبهمقصدبرسند.اصالمتروبرایشــانناشناختهوحتیترسناكبودولی
وقتیاینهمهســالدرتمامدنیاوتهرانمردمبامتروروبهروشدنددیدند
كهنه،اتفاقانهتنهاخطرشكمترازرویزمینبودنوســوارتاكسیشدن

استكهمزیتهایبیشماردیگریهمدارد.

عبور هنرمندانه با ماسك از زيرزمین تهران
گپ و گفت با رزیتا غفاری )بازیگر( درباره سفرهای درون شهری با استفاده از مترو

سعيده خدابخش
فكر نمی كنم مترو    خبر نگار

سوارشدن نیاز به 
فرهنگسازی داشته 

باشد چون هم كسانی 
كه به لحاظ مالی مرفه 

نیستند می دانند كه 
بهترین وسیله نقلیه 
برایشان مترو است 

و هم كسانی كه از 
آلودگی هوا و ترافیك 
شهرشان خبر دارند 
متوجهند كه با مترو 

خیلی سریع تر، بدون 
دردسر و با هزینه 
كمتر می توانند به 
مقصدشان برسند

رزیتا غفاری كه 25 سال است در هنر و به خصوص تلویزیون مشغول به فعالیت 
است اعتقاد دارد: حاال كه كرونا آمده و استفاده از ماسك برای همه الزامی است 
هنرمندان اتفاقا راحت تر می توانند از مترو استفاده كنند و دیگر نمی توانند این بهانه 
را داشته باشند كه به واسطه اینكه مردم آنها را می شناسند با مشكالتی روبه رو خواهند شد و مثال به جای 
اینكه زودتر به كارشان برسند مجبورند با مردم وقت بگذارند و هرگز نمی توانند به كارهای مهم شان برسند.

فرهنگیارگیريدرمتروبرايمنجالباســت.درمترويایراناین
امرزیادرایجنیستامایكباردراستانبولسوارمتروشدم،كارتمترو
نداشتموبهجايمنخانميكارتكشید،ميخواستمبهاوپولبدهم،
گفتنهاینكاردرمتروباباست.اینیعنيهمراهيوهمكاري.این
اتفاقرادرایستگاههاياتوبوسایرانهمدیدهام.ایننوعهمكاريو
همیاريدرمتروهايایرانهمهستامانظربعضيهاایناستكهاین

همیاري در زیرزمین

فرهنگیاریگريكمشدهاست.مثالاینكهقبالاگرپیرزنیاپیرمردي
درواگنبودند،جوانهاجایشانرابهآنهاميدادنداماحاالایناتفاق
كمميافتد.منهماینحرفراقبولدارماماایناتفاقچهدلیليدارد؟
هرفعالیتمثبتنیازمندفضايعموميسالماست.اینیاریگريباحال
مردمارتباطدارد.اگردرمترونگاهيبهمردمبیندازید،ميبینیدهمه
اخمدارند.مردميكهعبوسهستند،حسیارگیريندارند.چرا؟یك
دلیلششرایطحاكمبرفضايعموميكشوروشرایطكروناست.مردم
كرختشدهاند.یكدلیلهمبهخاطرایناستكهبعضيهارفتاريرا
نشانميدهندكهبقیهازتكرارفعالیتمثبتشانپشیمانميشوند.
دركلهمفضايعمومي-فرهنگــي،همفضايعمومي-رواني،هم
فضايعمومي-اقتصــاديوهمبعضيازواكنشهــايافرادباعث
ميشوداینیاریگريكمشودامابازهموجوددارد.درقشرهاينزدیك
بههماینهمیاريبیشترميشود.درمترواتفاقدیگريهمميافتد

واعتمادسازياســت.درفضايكسبوكاريكهدرمترووجوددارد،
تعاملواقعيپوليومالياتفاقميافتد.بهخاطرهمین،تأثیروتأثرش
زیاداست.اگراحیانافروشندهايجنسيبفروشدكهتقلبيوگرانتراز
قیمتواقعيباشد،افرادرابهمترووفضایشبياعتمادميكند.آدمها
ازنظرذهنيبهجاهایيكهخاطرهخوبيندارند،بياعتمادميشوند؛
مثالخیابانيراكهآنجاتصادفكردهاند،دوستندارند.اگرمنجاي
شهرداريباشمواگرقرارباشددستفروشيدرمتروبابشود،اتفاقااز
آنهاحمایتميكنمبرایشانكارتصادرميكنموحتيازآنهامالیات
ميگیرمومكانيبرایشاندرنظرميگیرم.اینخدماتمنجربهجلب
اعتمادميشودوحتيمردمبااطمینانبیشتريازآنهاخریدميكنند.
اگرهمفرداخطایيازآنهاســرزدميتوانگریبانشانراگرفت.ازآنها
مالیاتگرفتهميشودتابهفعالیتشاندرمتروپایبندباشند.تأكید

منبرساماندهياینافراداست.

مهمان 
مترو

اردشير گراوند 
جامعه شناس
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در جست و جوی واقعیت های پنهان میان فهرست وسایل پیدا شده مسافران 

دنیاي عجیب اشیاي گمشده در مترو
خیلی خوب می شد اگر آدم هرگز چنین 
تجربه ای نداشت كه وقتی بعد از یك 
روز كامل این كار و آن كار كردن در شهر 
به در ورودی خانه می رسد، هر جیب و كیف و جای دیگری را 
می گردد، نشانی از كلید در خانه پیدا نكند. خیلی خوب می شد 
اگر آدم هرگز چنین شبی را تجربه نمی كرد ولی خب می دانیم كه 
این رؤیایی بیش نیست و لعنتی ها درست در بدترین زمان ممكن 
گم می شوند. كارت ملی وقت پر كردن چك در بانك، شناسنامه 
وقت پر كردن قرارداد اجاره، كارت بانكی وقت كارت كشیدن برای 
دوستانی كه مهمان شان كرده ای و االن روی صندلی های رستوران 

منتظر نشسته اند كه تو كارت بكشی و با هم بروید مرحله بعدی 
این خوشی حاال دیگر به فنا رفته و كلیدها، كلیدها، كلیدها كه 
خدا می داند از كجا می فهمند در چه لحظه ای گم شدنشان حكم 
تیر خالص را دارد! حاال باید خونسردی ات را حفظ كنی، روی 
پله ای جایی بنشینی و به مسیری - به تمام مسیرهایی - كه امروز 
رفته ای فكر كنی. كجا و با چه و... زیرزمین؛ ایستگاه ها و واگن های 
مترو، مكان های محبوب اشیا برای گم شدن هستند. كسی چه 
می داند، شاید باركالمی زیرزمین و شكل مارپیچی تونل های مترو 
جوگیرشان می كند كه كمی زندگی را برای مان شبیه به فیلم های 

اكشن، هیجان انگیز كنند.

ساشا ممدوح
   خبر نگار

مردمدرزیرزمینتهرانبیشترچهچیزهایی
گممیكنند؟بیشــترازهمــهكارتملیو
شناســنامه.ماهبهماهكهفهرســتاشیای
گمشــدهمترورادرmetro.tehran.irدنبال
كنید،درهرماهیكهباالوپایینبروید،بازهم
هیچجسمفیزیكیایپیدانمیكنیدكهقادر
بهرقابتباكارتملیوشناسنامهدرگمشدن
باشد.البتهطبیعیهمبهنظرمیرسد؛تقریبا
برایپیشرفتنهرخواستهایدرشهرنیاز
بهارائهكارتملییاشناسنامهاستوگاهی
هردوباهم!پسخیلیهابرایمحكمكاری،
هرروزایندوراباخودشــانحملمیكنند.
اینهاطوریبهوجودآدمهاچســبیدهاندكه
آدممثلخودش،گاهیدراینشهرآنهاراهم
فراموشكند.فقــطآنلحظهایمیفهمیم
آنهابهماخیانتكردهاندكهكسیمیگوید:

كارتملیلطفا....

اصوالكارترامثلكلیدبرایگمشدنساختهاند.
كارتهاهمهجابرایگمشــدنباهمدررقابت
هستندوزیرزمینهم.كارتسوخت،گواهینامه
وكارتخودرو،هرسهكنارهمخوابیدهدركیف
جیبی،درفرصتمناسبخودشانرابهگمشدن
میزنندودرستدربدترینزمانممكن،كاری
میكنندكهخودرویشــخصیزمینگیرشود.
آنها–كارتسوخت،كارتخودرووگواهینامه
رانندگی – بههمــراهكیفجیبی،پسازكارت
ملیوشناســنامهدرردهدوماشیایگمشدهدر

زیرزمینتهرانقراردارند.

موبایــل،كیف،ســاعت،طال،جــزوه،كتاب،
عینك...وجهنقد،كولهپشــتیوهدفنقبول،
كفش؟!چرااینهمهكفشدرمتروجامیماند؟
خریدهاند،درمسیریادشانرفتهازكناردستیا
زیرپایشانبردارندیاپایشاننبودهویادشان
رفتهباخودشانببرند!شــایدهمكفشنوبهپا
كردهباشــندوآنجفتقدیمــیراهمانجادر
زیرزمینبهحالخودشانرهاكردهاندولیمگر
میشود؟مگرمیشودآدمكپسولآتشنشانی
جاییجابگــذارد؟یاچرخدنده؟پالكخودرو؟
گرچهگاهیماجراازآنورهمبرایمانعجیب
میشــود؛»نخدندان«حتیاگردركشویاول
كابینتآشــپزخانههمخودشرابهگمشــدن
بزند،كســیحالنداردیككابینتآنورترهم
دنبالشبگردد،چهبرسدكهساعتهفتونیم
صبحشــماره999دوصفر171الی2رابگیردو
بگوید:...الو،میخواستمبپرسمشماامروزیك

نخدندانپیدانكردهاید؟

عصایكچیزی،ولیچتردیگرچهمیگویدكهفهرســتگمشــدههایمترودرهرماهیرانگاه
میكنی،آنهمهست.ازپاییزتاشــبهایبرفیوتاداغهمینروزهاییكهمیگذرانیم!عینك،
ساعت،قفلپدال،چتر...لوازمآرایش،بدلیجات،روغنكنجد،چتر...لوازمیدكیخودرو،پاوربانك،
دســتگاهكارتخوان،چتر...لنتترمز،چراغقوه،جوراب،چتر...چتر،چتر،چتر.درگزارشهای
ماهانهمتروازاشیایگمشده،هیچفهرستیوجودنداردكهدرآنپاییكچتردرمیاننباشد؛حتی
اگرماههاازعبورآخرینتكهابرازآسمانشهرگذشتهباشدوآفتابدرهرقدمبهآدمپسگردنیهای
سوزناكبزند.آدمچارهاینداردجزاینكهفكركندوجوداینهمهچتردرفهرستاشیایگمشده
متروحاصلاشتباهمسئولتهیهفهرستاستكهیادشانمیرودنامچتررابرایماهبعدازفهرست
بردارد،یابهشكلینیمهشــاعرانه،اینفقطیكچتراستكهزمانیدرواگنجاماندهوهنوزهم
كسیبرایبردنشبهزیرزمینتهراننیامدهوحاالماهوماهوماهازاینجداییگذشتهواینهمان
چتراستكههنوزپیدانشــدهیا...یایدیگرینمیماندجزاینكهاگرهیچیكازاینفرضیههابه
واقعیتنزدیكنیســت،چترهابدونتردیدبهاتهامترددمشكوكدرزیرزمینتهرانبایدتحت

پیگردقانونیقراربگیرند.

جامعه زیرزمین
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متروآرت

درزیرپایتختســوئدشبكه
پیچیــدهایازخطــوطقطار
زیرزمینیقــراردارد.بیشاز
90ایستگاهاز100ایستگاهاینتونل110كیلومتریازدهه
1950باآثاریازهنرمنداننقاشی،موزائیك،مجسمهو...
تزئینشدهاست؛مترویاستكهلمبه»طوالنیترینگالری
هنریجهان«معروفشدهومشهوراستكهعكاسهای
حرفهایچناناسیرسحراینگالریزیرزمینیمیشوند
كهگاهیتادوهفتهازثبتتصاویرایســتگاههایمتروی

استكهلمادامهمیدهند.
كاوشمیانآثارهنریمترویاســتكهلمازمحبوبترین
كارهایممكنبرایمسافراناینشهرمحسوبمیشود.
ایدهابتداییراهانــدازیطوالنیترینگالریهنریجهان
درذهننســلیازهنرمندانســوئدیشكلگرفتكهبه
هنرعمومیاعتقادداشــتند.شعاراینجنبشاینبودكه
هنرنبایدفقطدردسترسكسانیباشدكهمیتوانندآنرا
بخرندیاتواناییبازدیدازموزههارادارند.همینفشاربود
كهسرانجامقانونگذارانرامتقاعدكردكهفراترازتبلیغات
معمولیرویدیوارهایزیرزمیناستكهلمسرمایهگذاری
كنند.اینكهآثارهنریمترویاســتكهلمتوسطبیشاز
150هنرمندمختلفتكمیلشده،بهاینمعنیاستكههر
ایستگاهطراحیهنریوویژگیهایخاصخودرادارد.این
جنبشزیرزمینیدرهردورهایتوسطجامعههنریسوئد
پشتیباییشدهوباپیوستنهنرمندانجدیدبهاینجنبش،
ایستگاهها،یكبهیكصاحبشخصیتویژهخودشدهاند.
مدتزمانتورزیرزمیناستكهلمبستگیبهنیازشماازاین
گشتوگذاردارد.كسانیكهفقطبهعبورازمیانرنگهاو
آثارشگفتانگیزفكرمیكنند،میتواننداینكاررابابلیتی
24ســاعتههمانجامدهندكهقیمتآن130كرونسوئد
)بهصورتتقریبیمعادل15دالرآمریكا(است.بااینحال
بعیداستكسیشیفتهعكاسیازدیوارهایشگفتانگیز
مترویاستكهلمنشود.بنابراینخیلیازمسافراناینشهر
بلیتهای72ساعتهبهقیمت30دالروحتییكهفتهای

بهقیمت36دالرراترجیحمیدهند.

هنر زيرزمینی
تصویرگردی در ایستگاه های رنگارنگ 

متروی استكهلم

سياوش ابدی
   خبر نگار
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مترو  مپ

 به سالمتی
مستركارن

 اگر عازم ارمنستان هستید، متروی ارزان
امن و زیبای ایروان را از دست ندهید

سی و چند سال بعد از 
بر  سوار  استالین  اینكه 
متروی  واگن،  نخستین 
مسكو را افتتاح كرد، ایده ساخت یك خط مترو 
شد.  مطرح  هم  ایروان  توریستی  شهر  برای 
منتهی آن زمان سایه بلند پایتخت اتحاد جماهیر 
شوروی، به مناطق دور افتاده از مركز رخصت 
چنین خاصه خرجی هایی نمی داد. شاید اگر كارن 
دمیرچیان نبود هم تا سال های سال، واگن های 
استقالل یافته  بعدها  جمهوری  این  به  مترو 
نمی رسیدند. در نهایت تالش های شبانه روزی این 
كارگزار دولت ارمنستان بود كه باعث شد نخستین 
قطار در هفتمین روز مارس 1981از 4 ایستگاه تنها 
خط متروی شهر ایروان بگذرد و رسما افتتاح شود. 
بعدها طول این خط از كمتر از 8كیلومتر به كمتر از 
11كیلومتر رسید و با ترور دمیرچیان، رسما نام او 

روی عنوان متروی ایروان به یادگار ماند.

تیرماهكهمیرسه،گلدونهای
خونهومحــلكارمنبرعكس
همكاراوهمســایههام،شروع
میكننبهپژمردهشــدن.همیندیروزوقتیكهرســیدم
خونهوداشتملبیخچالآبمیخوردم،یهوچشمامخورد
بهگلدونحسنیوســفم.مطلقااینچیــزیروكهمیگم
نمیتونینباوركنیــنمگهاینكهخودتــونتجربهاشرو
داشتهباشــین.حاالمیتونمبگمكهمندارم!ازدیروزاین
تجربهرودارم.تجربهخزونیكگلدونحسنیوسفروتو

وسطتابستونخدا.
هواگرمبود،برقرفتهبودومجبورشدمازمتروتاخونهروتو
ترافیكنوابعرقریزونخودموبرسونمخونه.اینقدرتشنه
بودمكهمقنعهدرنیاورده،دریخچالروبازكردموشیشهآب
روسركشیدم.درستهمینوســطبودكهیهودیدمتمام
برگهایحسنیوسفمریخته.ساقههاشتیرهشدهبودنو

ورچلسكیده.طولكشیدتاازسرماییخچال،پاهاممورمور
بشنوبرگردمبهحالخودم.آبنبودونمیشددوشگرفت،
برقنبودوخونهتوسایهبرجهاینوابداشتجزغالهمیشد.
نشستمروسرامیكایآشپزخونهوگلدونمروبغلكردم.اشكم
دراومد.قلمههایاینحسنیوســفرومامانازشهرستان
آوردهبود؛یادگارخاكاونجابود،روبرگاشكهآبمیریختی

بویاونجابلندمیشدتوهوا.
درســتهمینوقتبودكهدیدمچطوراگهدرستمراقب
گلتنباشی،مهاجرتمیتونهپژمردهاشكنه،فهمیدمكه
چطورمننهآبیاریدرستاینگلدونرورعایتكردمونهنور
حسابیبهشمیخوره؛خبپسطبیعیهكهاینطوربپوسه
ومنمتوجهنشم.یهجستوجويساده،كلیجواببرامون
دارهكهمیتونهقبلازمرگیهگیاه،نوشــداروباشه،مثالدر
موردهمینحسنیوسف،نورزیادویهروزدرمیونیهاستكان

آب.امتحانكنین.

گلدان ها را  من می خشكانم

موزه معماری ایروان زیرزمین است
اگربههردلیلیمجبوربهمعطلیدرشهرشدید،باتوجهبه
گرمایبیسابقههوا،قدمزدندرایستگاههایمترویایروان
میتواندیكنوعتورفشردهبازدیدازتاریخچهمعماریاین
شهرهمبهحســاببیاید،آنهمبهبهایخریدیكبلیت
ناقابل!معماریهرایســتگاهمنحصربهفرداستویادآور
المانهایســمبلیكملیوایدئولوژیكاینكشور.سقف
ایستگاههانیزعمومامرتفعاست؛چراكهمترویایروانبا
متوســطعمق20تا70متر،كامالزیرزمینساختهشدهو
بهمعماراناجازهداده،گاهیمجسمههایبتونیوسنگی
خودرادرارتفاعهــایعجیبوغریبنصبكنندكهبعید

نیستماتومبهوتتانكند.

دسترسی به میادین اصلی شهر
اگراینروزهامهمانمردمخوبایروانهســتید،استفادهاز
متروخصوصابرایدسترسیبهمیدانهایاصلیشهربهترین
وارزانترینگزینهاســت.ایســتگاههایدهگانهاینمتروكه
عمومابهنامقهرمانهایملیارمنســتاننامگذاریشدهاند
شمالوجنوباینشهركشــیدهرابههممتصلمیكننداما
سرعترسیدنقطارهاخیلیكندترازمترویتهرانوحدود

5دقیقهاست.

به احترام كارگران
نكتهآخراینكهازمغازههاوفروشگاههایمترویی
درایروانغافلنشــوید.دوســتانیكهبهتازگی
مهمــانارمنیهایخونگــرمبودهاندمیگویند
كهارزانترینمایحتاجروزانهدراینفروشــگاهها
فروختهمیشــودوحراجهایكیفوكفشآن،
شــماراازاضطرابخریدســوغاتیدرایامكرونا
نجاتمیدهد.نكتهاینجاستكهاینفروشگاههای
هموارهتخفیف،یكیازابزارهایدرآمدیمتروی
ایروانهســتندكهوظیفهاصلیشــانحمایتاز
جامعهكارگریاینكشــور،بهعنواناصلیترین

مسافرانمترواست.

سعید برآبادی
   خبر نگار

هما نصرتی 
   خبرنگار
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خط زرد

 ثانیه های داغ
در زيرزمین تهران

آتش سوزی؛ از واقعیت تا شایعه

باوجوداینكهتاكنونآتشســوزیمهمیدرایســتگاههاو
تونلهــایمترویتهراناتفاقنیفتادهاســتاماهرازگاهی
شایعاتیدربارهوقوعحادثهدرمتروبهگوشمیرسد.یكیازاینشایعهها
مدتیقبلبهدنبالدیدهشدنمقداركمیدوددرایستگاهفدكشنیده

شد.كاربرانشبكههایاجتماعیكهمعموالدراینمواقعفعالترازهمیشه
میشونداعالمكردنداینایســتگاهدچارآتشسوزیشدهاست؛خبریكه

نادرســتبودنآنخیلیزودمشخصشــدومعلومشدماجرادرحداصطكاك
لنتهایقطاربودهاست.مسئوالنمترودرتوضیحاینخبراعالمكردندكهآتشسوزی

درایســتگاهفدكدرمنطقهسبالنرخندادهوخروجدوددرایستگاهناشیازاصطكاكلنتهایقطاربوده
است.یكیازقطارهابهدلیلدرگیریترمزدرایستگاهفدكمتوقفوپسازتخلیهمسافرانقطارازایستگاه

خارجوقطاردیگریبرایانتقالمسافرانبهایستگاهاعزامشد.

حادثه در ایستگاه قیطریه

یكیدیگرازحوادثآتشسوزیمربوطبه
مترومدتیقبلدرایستگاهمترویقیطریه
اتفاقافتاد.ماجراازانتشارعكسهاییشروعشدكه
ایستگاهمترویقیطریهرانشانمیدادكهازآندود
خارجمیشودواعالمشدایستگاهدچارآتشسوزی
شــدهاســت.هرچندخبرهایضدونقیضدراین
خصوصادامهداشتامادرنهایتمعلومشدخبریاز
آتشسوزیدرتونلوایســتگاهنیست،بلكهیكیاز
غرفههاییكهدرورودیایســتگاهقــراردارددچار
آتشسوزیشدهاســت.درورودیایستگاه2مغازه
كوچكســوپرماركتواغذیهفروشــیبهمساحت
12متــرقرارداشــتكهدریكــیازایــنمغازهها
آتشسوزیاتفاقافتادهوبهمغازهمجاورسرایتكرده
بود.هرچندمغازههابهطوركاملشعلهورنبودنداما
اینحادثهباعثایجاددودزیادیدرورودیمتروشده
بودكهآتشنشاناندركوتاهترینزمانممكنموفق
شدندآتشسوزیرامهاركنندواینحادثهباعثشد
برایدقایقیترددازاینورودیمترومختلشود،اما
هیچمشكلیبرایترددقطاراتفاقنیفتادواینحادثه

تلفاتومصدومیبهدنبالنداشت.

بازخوانی چند خبر آتش سوزی در مترو كه اغلب شبیه شایعه بود تا خبر

یكی از هولناك ترین حوادث، آتش سوزی است. حاال اگر این حادثه در مترو اتفاق بیفتد ابعاد آن وسیع تر و 
به احتمال زیاد خسارات و تلفات آن هم بیشتر خواهد شد. به همین دلیل است كه از همان ابتدای احداث 
متروی تهران حساسیت های خاصی برای پیشگیری از وقوع آتش سوزی وجود داشت و به همین دلیل 
است كه تاكنون حادثه آتش سوزی مهمی اتفاق نیفتاده است. با این حال وقوع چند حادثه آتش سوزی محدود، مترو را در صدر خبرها 

قرار داده كه در این گزارش به بازخوانی چند مورد از این حوادث می پردازیم.

آتش در ایستگاه اكباتان

بستهبودنفضایایستگاههاوتونلهایمتروباعثشدهتاكوچكترینحادثهآتشسوزیدر
اینمكانهاجدیگرفتهشودومســئوالنمتروبرایبهخطرنیفتادنسالمتیمسافراناین
حوادثراباجدیتدنبالكنند.تاكنونبارهابهدلیلآتشســوزیحركتقطارهاوفعالیتایستگاهها
متوقفشــدهتامسئوالنمتروازایمنبودنآنجامطمئنشــوند.یكیازاینحوادثبهآتشسوزیدر
ایستگاهاكباتانبرمیگرددكهمدتیقبلاتفاقافتاد.دراینحادثهصبحگاهیمسافرانیكهسواربرمترو
بینایستگاههایاكباتانوارمســبزترددمیكردنددرمیانهتونلبادودغلیظیمواجهشدند.متصدی
قطارپسازعبورقطارازانبوهیازدودمسافرانرادرنخستینایستگاهتخلیهكردوماجرابهآتشنشانی
گزارششد.تنها3دقیقهازاینحادثهمیگذشتكهآتشنشانانخودرابهمحلحادثهرساندند.داخل
تونلپرازدودبودامابهدرســتیمشخصنبودكهمنشــأدودكجاستوهیچاثریازآتشسوزیوجود
نداشــت.هرچندابتدااعالمشدكهیكپاركینگدرحالساختبینایستگاهاكباتانوارمسبزدرخط
4آتشگرفتهامادرادامهوقتیآتشنشــانانخودرابهمحلحادثهرســاندندمعلومشــدكهبخشیاز
سیمهایبرقتونلدچاركندسوزیشدهودودناشیازآنمسافرانرابهوحشتانداختهاست.بااینكه
بهدلیلوقوعاینحادثهحركتقطارمتوقفشدهبوداماســاعتیبعدحركتقطارهادراینخطازسر

گرفتهشد.

محمد جعفری
   خبر نگار
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هم مسیر

توسعه متروی تهران/ مناسب سازی  سكو برای مسافران نابینا در ایستگاه دوالب  متروبین

بی
حرا

نم
شایا

س:
عك


یك هفته با همشهری مترو
آقای یداهلل سیف این پیام را برایمان ارسال كردند:اگرنشریهمترو
راروزانهكنیدودركیوسكهایتهرانهمبفروشیدكهقسمتیازهزینههای
روزنامهیاهفتهنامهجبرانشــود،بعــدازمدتیمجبوربهتوقفكارنمیشــوید.

همشهریمتروكارقشنگیاست.
   پاسخ:متشكریمآقایسیفكهماراقشنگمیبینید.امیدواریمبدوننیازبهفروش

دركیوسكهایشهروبااستفادهازاستقبالمسافرانمتروبهزودیروزنامهشویم.
این پیام را خانم یا آقای ساالری برایمان ارسال كردند:كاریكهاخیراً
باعنوانهمشهریمترومنتشركردهایدارزندهاست.كاشراهكاریپیدا
كنیدكهســایرمجالتوویژهنامههایهمشــهریهممثلهمشهریمتروشوند.

دستمریزادبهروزنامهنگارانروزنامهوزینهمشهری.
   پاسخ:ممنونازشماوامیدواریمهمراهشمادرمتروبمانیموازاینهمبهترشویم.
آقای محب رضا از تهران برایمان نوشــته اند:بهمسئوالنروزنامه
همشــهریپیشنهادمیشودنسخههایهمشــهریمترورادرتابلوهای
نمایشمتروقراردهندتاآنهاییكهروزنامهبهدستشاننمیرسدیابهدلیلتكانهای

قطارنمیتوانندآنرابخوانند،بتوانندگزیدهآندراینتلویزیونهابخوانند.
   پاسخ:پیشنهادخوبیاستوحتمادربارهآنبامسئوالنمترومذاكرهمیكنیم.
گرچهتالشمانایناستكههفتهنامههمشهریمتروحتمابهدستمسافرانمترو
برسد.بااینحالایدهشماهمپیشــنهادخوبیاستچونبههرحالماهمدوست

داریمهمیشهجلویچشمشماباشیم.
خانم یا آقای زمانی، مســافری از كرج، این پیام را برایمان ارسال 
كردند:باسالمواحترام،متشكرمازروزنامهمترو.بهعرضمیرسانماین
پاركینگمترویكرجبرایخودروییكه6ساعتیا5ساعتدرپاركینگمیماند
تخفیفنمیدهدوهمان10هزارتومانرامیگیرد.بهمسئوالنمتروبگوییدبرای
ورودخودروهاییكهكمتراز۸ســاعتازپاركینگمترواســتفادهمیكنندمبلغ

كمتریدریافتكنند.
   پاسخ:باســالمواحترام،ممنونازشماكهمشــكالتتانراباهمشهریمترو
درمیانمیگذارید.البتهاینازآنپرســشهایتخصصیاستكهبایدكمیبهما
فرصتبدهیدتاازمسئوالنمتروبپرسیموپاسخرابرایتانمنتشركنیم.امیدواریم
درشمارهآیندهاینپاسخرادریافتكنیموشمابتوانیددرهمینصفحهدرجریان

جزئیاتماجراقراربگیرید.
این پیام را آقای بهروز جعفری برایمان فرستادند:سالم،خداقوت.از
زمانیكه»همشهریمترو«متولدشده،مترویتهرانازحالتروزمرگی
خارجشده...!دمشماگرم.بندهتاكنون4شمارهشمارابایگانیكردموپیشنهاددارم
هماكنونبهصورتهفتهنامهمنتشرشودنهروزانهوپیدرپی.چونباهمینهفتهنامه،
سهالیچهارروزمشغولمطالعهدرداخلقطارهستیمتاتمامشود.اگرهرروزچاپ
شود،چهشــود...!بهسایرمطالعاتهمنمیرسیم؛همینهفتهنامهكفایتمیكند.
یكپیشنهادهمداشــتم،لطفاخالصهایدربارهمترویمرموزمسكوتهیهكنید...

كلیكاردارمباشما.ممنون.
   پاسخ:ممنونازپیاملبریزازمحبتشما،آقایجعفری.دلگرممانكردیدواین
باعثمیشــودكاریكنیمبهجایسهالیچهارروز،هرروزهفتهدرگیرهمشهری
متروشوید.دربارهنوبتانتشارنشــریههمفعالهمانهفتهنامهمیمانیمتاببینیم
بعدهازمینوزمانچهسرنوشــتیبرایماندرنظرگرفته.ولیدركلماهمباشــما

خیلیكارداریم.بازهمممنونازشما.
آقا یا خانم قصری این پیام را فرستادند:سالم،خستهنباشید.تشكراز
روزنامههمشهری،بهویژههمشــهریمترو.لطفاازپاورقیهایاشخاص

فرهیختهدرهمشهریمتروهماستفادهكنیدودرروزنامههمبیشتر.
   پاسخ:سالم،شماهمخستهنباشــید.ممنونازلطفشما.دربارهپاروقی،باید
اینتوضیحرابدهیمكهدرفهرســتابتداییمطالبقابلانتشاردرهمشهریمترو
قرارداشتولیبعدازانتشارنشریهونیازعموممسافرانبهمطالعهنوشتههایبسیار
كوتاه،فعالازدســتوركارخارجشد.بااینحالهمچناندرجستوجویراهكاری
برایانتشارداستانهایدنبالداردرهمشهریمتروهستیم.دربارهانتشارپاورقی

درروزنامههمشهریهمپیامشمارابهخانمنیلوفرقدیریمیرسانیم.

تماس هايی 
از زيرزمین

02123023337
02123023916
@bamardom_hamshahri

شمارهتلفنارتباطیباخوانندگان

ارسالپیامكوتاهخوانندگان

تلگرامبامردم

شهر زيرزمینی همچنان ضدعفونی می شود

یكــیازنگرانیهایمســافرانمترو
درهفتههایاخیراینبــودكهمبادا
پسازطوالنیشــدندورانشــیوع
ویــروسكووید-19وعــادتكردن
مردمبهزندگیدراینشــرایط،رونــدمبارزهباكرونا
درشهرزیرزمینیتهرانكندشــود.علیعبداهللپور،
نایبرئیــسهیــأتمدیــرهومدیرعاملشــركت
بهرهبرداریمتــرویتهرانوحومــهدرجدیدترین
گفتوگویشچنیننگرانیهاییرابرطرفكردهاست.
اومیگوید:»روندضدعفونیكردنتمامیایستگاهها
وقطارهایشــبكهمتــرویتهرانوحومهبراســاس
پروتكلهایابالغیتازمانعادیاعالمشدنوضعیت
توسطستادملیمقابلهباكروناادامهخواهدداشت«.
علیعبدااهللپوربهایننكتهاشارهمیكندكهسازمان
بهداشتجهانیاعالمكردهاحتمالانتقالویروسكرونا
ازطریقسطوحبسیاركموحتیناممكناستوتوضیح
میدهد:»باتماماینگفتههاهمچنانضدعفونیكردن
قطارهاوایستگاههایمترویتهرانوحومهباتوجهبه
پروتكلهایابالغیازسویستادمقابلهباكروناهمانند
قبلانجاممیشــودوتازمانعادیشدنشرایطادامه

خواهدداشت«.
اودربارهآنچهدراینمدتگذشــتهوادامهزندگیدر
دورانشــیوعویروسكوویــد-19میگوید:»بعداز

گذشــتحدود17ماهزندگیباویروسكرونابیشــتر
برمســئلهانتقــالویــروسازطریقهواودســتگاه
تنفسیتأكیدمیشــودومانیزازمسافرانمیخواهیم
دســتورالعملاســتفادهازماســكرادرایستگاههاو
واگنهایمتروجدیبگیرندوضمنپرهیزازسفرهای
غیرضروردرســاعاتپیكدرصورتمشاهدهازدحام
جمعیتبرایسوارشدنبهقطارعجلهنكنندوتاآمدن
قطاربعدیصبــركردهتاواگنهایخلوتترراانتخاب

كنند«.
مدیرعاملشــركتبهرهبرداریمترویتهرانوحومه
بااشارهبهاینكهتمامیایستگاهها،قطارهاوتجهیزاتی
كهمســافرانباآندرارتباطهستند؛ازجملههندریل
پلهبرقیهــا،گیتهــا،صندلیهــا،پلههــایثابتو
دستگاههایشارژبلیتنیزضدعفونیمیشوند،توضیح
میدهد:»ضدعفونیكردنفضایایستگاههاوواگنها
ودیگروســایلموجوددرقطارهابراساساستانداردها
ودســتورالعملهایابالغیوزارتبهداشتودرمان
آموزشپزشــكیدرزمینهضدعفونیانجاممیشود.
قطارهاروزانهدرچندنوبت،بادوروشخشــكوتردر
سیســتمهایمكانیزهشستوشو،نظافتوضدعفونی
میشوند،همچنیننظافتوضدعفونیتمامیقطارها
درایســتگاههایابتداییوانتهایــیهرخطبهصورت

خشكانجاممیشود«.

پاسخ به 
زير زمین

 مدیرعامل شركت بهره برداری مترو می گوید تا زمان عادی شدن شرایط
 مبارزه با كرونا در ایستگاه ها و واگن ها ادامه دارد 
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جهان زیرزمین

نكته هايی خواندنی درباره زندگی حرفه ای در زير زمين

راز هايی كه فقط راننده های مترو  می دانند
رانندههایقطارمتروهممثلشاغالندیگر
مشــاغلرازهاییحرفــهایدارندكهفقط
خودشــانمیدانند.گزارشگرایندیپندنت
سراغرانندههایمترویلندنرفتهتارازهایيكهفقطآنهامیدانندرا

برایمردمفاشكنند.
نخستینموردیكهكمتركسیازآنخبرداردایناستكهكودكاندر
روزتولدشانمیتوانندبهكابینرانندهبروندوبازدیدكوتاهیازكابین
رانندهداشتهباشند.رانندههادرمترویلندنموظفندازآنهااستقبال

كنندوتوضیحاتیرادربارهشیوهكارشانبهآنهابدهند.
دومینرازآنها،رمزیاستكهبرایوجودیكفردخطرناكیادرحال
خودكشــیدارند.آنهافقطمیگویند»یهنفررویریل«.بااینپیغام
نگهبانهامتوجهمیشوندكهشــخصیقصدنزدیكشدنبهقطاررا

داردیارویریلهاست.

ســومینرازایناســتكهرانندههابایدهنگامعبورازكنارقطارهای
دیگرســرعتخودراكاهشدهند؛كاریكهبرخیازآنهاازانجامآن

طفرهمیروند.
دیگراینكهآنهاهنگامیكهتنهاهستندبایدچراغهایداخلكابینرا
خاموشكنند.دراطرافآنهافقطالمپبرخیشاسیهاوكلیدهاروشن
استوبس.بنابراینشماررانندههاییكهداخلكابینكورمالكورمال

راهمیروندوگاهیزمینمیخورندزیاداست.
بســیاریازتوقفهایناگهانیقطارهنگامیاستكهجانورییاشیء
خارجیزیرقطاررفتهوفردیكهكارشراهاندازیدوبارهقطاراســت

مشغولبیرونكشیدنشیءیاحیوانبختبرگشتهاست.
رانندههابایدازدوربین،تمامكابینهاراكنترلكنندتاهیچمسافری
درایستگاهآخرهوسنكندداخلواگنهابماند.بنابراینوقتیخیال

میكنیدتنهاهستیدحواستانباشدكهشمادرواقعتنهانیستید.

مهدیا گل محمدی
   خبر نگار

مسیر سبز توكیو

شركت مدیریت متروی توكیو در حال اجرای پروژه ای 
متفاوت از هر پــروژه مرتبط با متــرو، زیر یكی از 
مسیرهای متروی شهر توكیو است: ایجاد یك مزرعه 
آب كشت. هدف از ایجاد چنین مزرعه ای زیر یكی از 
مسیرهای متروی كالنشــهر توكیو، متنوع ساختن 
گونه های تجارت در فضای مترو اســت. چشم انداز 
نهایی از این مزرعه در حال شكل گیری كه محیطی 
كامال اســتریل و پاك دارد، فــروش محصوالت در 
رستوران های اطراف ایســتگاه های مترو یا درون 
دستگاه های خودكار داخل ایستگاه های مترو است. 

ایجاد چنین مزرعه بــدون خاكی در فضایی از عمق 
زمین كه در بیشتر شــهرها بی استفاده محسوب 
می شود چندان غیرمنطقی نیست، آن هم در شهری 
كه تراكم جمعیت، مدیران شهری را مجبور به احداث 
خطوط متعدد مترو كرده  است، احداث خطوط متعدد 
مترو هزینه های نگهــداری و تعمیرات و همچنین 
قیمت زمین شــهر ها را افزایش داده است. فروش 
محصوالت این مزرعه به مشتریانی كه پس از فاجعه 
سونامی فوكوشیما به محل تامین غذای خود وسواسی 
عجیب پیدا كرده اند، می تواند بازار خوبی برای اجرای 
پروژه های مشابه در دیگر مسیرهای مترو ایجاد كند.

ايستگاه 
بین الملل
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