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

عبور هنرمندانه با ماسك از زیرزمین تهران

گپ و گفت با رزیتا غفاری (بازیگر) درباره سفرهای درونشهری با استفاده از مترو

رزیتا غفاری كه  25سال است در هنر و بهخصوص تلویزیون مشغول به فعالیت
سعيده خدابخش
است اعتقاد دارد :حاال كه كرونا آمده و استفاده از ماسك برای همه الزامی است
خبرنگار
هنرمندان اتفاقا راحتتر میتوانند از مترو استفاده كنند و دیگر نمیتوانند این بهانه
را داشته باشند كه بهواسطه اینكه مردم آنها را میشناسند با مشكالتی روبهرو خواهند شد و مثال بهجای
اینكه زودتر به كارشان برسند مجبورند با مردم وقت بگذارند و هرگز نمیتوانند به كارهای مهمشان برسند.

رفتوآمد با مترو در همه كشورهای دنیا مرسوم است

رفتوآمد با مترو بهدلیل ترافیكنداشتن و ارزانبودن
هزینه نسبت به تاكســی در تمام دنیا مرسوم است.
شــما ببینید اگر در هر كشور اروپایی بخواهید یك
مسیر را با خودروی شخصی بروید حتما دو یا چند
برابر پول مترو را باید برای بنزین هزینه كنید و البته
ترافیك هم اذیتتان میكند .هنرمندان از ســویی
گاهی به نكتههای خوبی هم اشــاره میكنند؛ مثال
میگویند ما سوار مترو میشویم كه سریعتر بهكار

اداریمان برســیم اما مردم بهواسطه لطفی كه به ما
دارند و از ما توقع دارند كه با آنها معاشرت كنیم نهتنها
بهموقع و زودتر به كارمان نمیرسیم كه گرفتار هم
میشــویم .این مســئله را تا حدودی قبول دارم اما
حاال كه كرونا آمده و ماســك میزنیم و كســی هم  
مارا نميشناســد ،بدون دغدغه و راحت میتوانیم
از مترو اســتفاده كنیم و كمتر باعث آلودگی هوا و
ترافیك شویم.

فكر نمیكنم مترو
سوارشدن نیاز به
فرهنگسازی داشته
باشد چون هم كسانی
كه به لحاظ مالی مرفه
نیستند میدانند كه
بهترین وسیله نقلیه
برایشان مترو است
و هم كسانی كه از
آلودگی هوا و ترافیك
شهرشان خبر دارند
متوجهند كه با مترو
خیلی سریعتر ،بدون
دردسر و با هزینه
كمتر میتوانند به
مقصدشان برسند

از مردم انرژی میگیرم

از منظر من هنرمند بدون مــردم معنایی ندارد .این
مردم هستند كه به هنرمند اعتبار میبخشند ،شما
هرقدر استعداد داشته باشــی و در حوزه كاری خود
باســواد ،بازهم هر وقت فیلمنامهای روبهرویت قرار
میگیرد و در حال خواندن آن هستی و حتی در نهایت
كه میخواهی انتخاب كنی كه حضور داشته باشی به
این مسئله بسیار مهم بارها و بارها فكر میكنی كه آیا
موردپسند مردم واقع میشوی؟ آیا مردم برایت كف
میزنند و همینطور برعكس آیا بازی در این سریال به
پیشینه كاری تو ضربه وارد میكند یا خیر ،هنرمند كه
برای خودش فیلم بازی نمیكند چه نتیجه كار مورد
عالقهوپسندهمهعواملبهلحاظحرفهایوفنیباشد
چه خیر .در نهایت این مردم هستند كه باید دوست
داشته باشند و ترغیب شــوند كه كارهای بعدی آن
كارگردان یا بازیگر را پیگیری كنند .همواره بازیگری
بودهام كه از مــردم انرژی گرفتهام ،مردم برای من در
كارم حرف اول را میزنند و انگیزهام برای انتخابهای
بعدیام میشوند.

مترو سوارشدن نیاز به فرهنگسازی ندارد

مترو در شرایط اقتصادی امروز
اتفاقا به كمك مردم آمده است

فكر نمیكنم مترو سوارشــدن نیاز به فرهنگســازی داشته باشد چون هم
كسانی كه به لحاظ مالی مرفه نیســتند میدانند كه بهترین وسیله نقلیه
برایشــان مترو است و هم كسانی كه از آلودگی هوا و ترافیك شهرشان خبر
دارند متوجهند كه با مترو خیلی ســریعتر ،بدون دردســر و با هزینه كمتر
میتوانند به مقصدشان برسند .خب ،مسئلهای كه آنقدر بدیهی است چیزی
نیست كه ما بخواهیم بگوییم باید در این زمینه فرهنگسازی شود .شاید آن
روزهای اول بهرهبرداری از مترو مردم هیچ دیدگاهی نداشتند كه چرا باید
این همه پله را پایین بروند و ســوار یك قطار شوند و روی ریل حركت كنند
و به مقصد برسند .اصال مترو برایشــان ناشناخته و حتی ترسناك بود ولی
وقتی این همه ســال در تمام دنیا و تهران مردم با مترو روبهرو شدند دیدند
كه نه ،اتفاقا نهتنها خطرش كمتر از روی زمینبودن و ســوار تاكسیشدن
است كه مزیتهای بیشمار دیگری هم دارد.

بهنظر من در این شرایط اقتصادی ،مترو میتواند به
خانوادهها بسیار كمك كند .شما تصور كنید اگر قرار
باشد هر روز برای رسیدن به محل كارتان در شرایط
اقتصادی امروز از تاكســیهای اینترنتی استفاده
كنید در نهایت میبینید اگر در خانه مینشســتید
و هیچ كاری نمیكردید قطعا بــه نفعتان بود ،پس
وسیلهای مانند مترو نهتنها به لحاظ تهویه مناسب،
امنیت بیشتر و بهصرفهبودن هماكنون در همه جای
دنیا بر وســایل نقلیه دیگر برتری دارد ،بلكه در این
روزهای گرم و پرترافیك تهران حقیقتا خواســتنی
است .تردد با مترو واقعا به جیب مردم در این روزهای
گرانی كمك میكند.

اردشير گراوند
جامعهشناس

مهمان
مترو

همياري در زيرزمين
فرهنگ يارگيري در مترو براي من جالب اســت .در متروي ايران اين
امر زياد رايج نيست اما يكبار در استانبول سوار مترو شدم ،كارت مترو
نداشتم و به جاي من خانمي كارت كشيد ،ميخواستم به او پول بدهم،
گفت نه اين كار در مترو باب است .اين يعني همراهي و همكاري .اين
اتفاق را در ايستگاههاي اتوبوس ايران هم ديدهام .این نوع همكاري و
همياري در متروهاي ايران هم هست اما نظر بعضيها اين است كه اين
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فرهنگ ياريگري كم شده است .مثال اينكه قبال اگر پيرزن يا پيرمردي
در واگن بودند ،جوانها جايشان را به آنها ميدادند اما حاال اين اتفاق
كم ميافتد .من هم اين حرف را قبول دارم اما اين اتفاق چه دليلي دارد؟
هر فعاليت مثبت نيازمند فضاي عمومي سالم است .اين ياريگري با حال
مردم ارتباط دارد .اگر در مترو نگاهي به مردم بيندازيد ،ميبينيد همه
اخم دارند .مردمي كه عبوس هستند ،حس يارگيري ندارند .چرا؟ يك
دليلش شرايط حاكم بر فضاي عمومي كشور و شرايط كروناست .مردم
كرخت شدهاند .يك دليل هم بهخاطر اين است كه بعضيها رفتاري را
نشان ميدهند كه بقيه از تكرار فعاليت مثبتشان پشيمان ميشوند.
در كل هم فضاي عمومي -فرهنگــي ،هم فضاي عمومي -رواني ،هم
فضاي عمومي  -اقتصــادي و هم بعضي از واكنشهــاي افراد باعث
ميشود اين ياريگري كم شود اما بازهم وجود دارد .در قشرهاي نزديك
به هم اين همياري بيشتر ميشود .در مترو اتفاق ديگري هم ميافتد

و اعتمادسازي اســت .در فضاي كسبوكاري كه در مترو وجود دارد،
تعامل واقعي پولي و مالي اتفاق ميافتد .بهخاطر همين ،تأثير و تأثرش
زياد است .اگر احيانا فروشندهاي جنسي بفروشد كه تقلبي و گرانتر از
قيمت واقعي باشد ،افراد را به مترو و فضايش بياعتماد ميكند .آدمها
از نظر ذهني به جاهايي كه خاطره خوبي ندارند ،بياعتماد ميشوند؛
مثال خياباني را كه آنجا تصادف كردهاند ،دوست ندارند .اگر من جاي
شهرداري باشم و اگر قرار باشد دستفروشي در مترو باب شود ،اتفاقا از
آنها حمايت ميكنم برايشان كارت صادر ميكنم و حتي از آنها ماليات
ميگيرم و مكاني برايشان درنظر ميگيرم .اين خدمات منجر به جلب
اعتماد ميشود و حتي مردم با اطمينان بيشتري از آنها خريد ميكنند.
اگر هم فردا خطايي از آنها ســرزد ميتوان گريبانشان را گرفت .از آنها
ماليات گرفته ميشود تا به فعاليتشان در مترو پايبند باشند .تأكيد
من بر ساماندهي اين افراد است.
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جامعه زیرزمین

دنيايعجيباشیاي گمشده در مترو
توجوی واقعیتهای پنهان میان فهرست وسایل پیداشده مسافران
در جس 

خیلی خوب میشد اگر آدم هرگز چنین
ساشا ممدوح
تجربهای نداشت كه وقتی بعد از یك
خبرنگار
روز كامل این كار و آن كاركردن در شهر
به در ورودی خانه میرسد ،هر جیب و كیف و جای دیگری را
میگردد ،نشانی از كلید در خانه پیدا نكند .خیلی خوب میشد
اگر آدم هرگز چنین شبی را تجربه نمیكرد ولی خب میدانیم كه
این رؤیایی بیش نیست و لعنتیها درست در بدترین زمان ممكن
گم میشوند .كارتملی وقت پركردن چك در بانك ،شناسنامه
وقت پر كردن قرارداد اجاره ،كارت بانكی وقت كارتكشیدن برای
دوستانی كه مهمانشان كردهای و االن روی صندلیهای رستوران

منتظر نشستهاند كه تو كارت بكشی و با هم بروید مرحله بعدی
این خوشی حاال دیگر به فنا رفته و كلیدها ،كلیدها ،كلیدها كه
خدا میداند از كجا میفهمند در چه لحظهای گمشدنشان حكم
تیر خالص را دارد! حاال باید خونسرد یات را حفظ كنی ،روی
پلهای جایی بنشینی و به مسیری  -به تمام مسیرهایی  -كه امروز
رفتهای فكر كنی .كجا و با چه و ...زیرزمین؛ ایستگاهها و واگنهای
مترو ،مكانهای محبوب اشیا برای گمشدن هستند .كسی چه
میداند ،شاید باركالمی زیرزمین و شكل مارپیچی تونلهای مترو
جوگیرشان میكند كه كمی زندگی را برایمان شبیه به فیلمهای
اكشن ،هیجانانگیز كنند.

مردم در زیرزمین تهران بیشتر چه چیزهایی
گم میكنند؟ بیشــتر از همــه كارت ملی و
شناســنامه .ماه بهماه كه فهرســت اشیای
گمشــده مترو را در  metro.tehran.irدنبال
كنید ،در هر ماهی كه باال و پایین بروید ،بازهم
هیچ جسم فیزیكیای پیدا نمیكنید كه قادر
به رقابت با كارت ملی و شناسنامه در گمشدن
باشد .البته طبیعی هم بهنظرمیرسد؛ تقریبا
برای پیشرفتن هر خواستهای در شهر نیاز
به ارائه كارت ملی یا شناسنامه است و گاهی
هر دو با هم! پس خیلیها برای محكمكاری،
هر روز این دو را با خودشــان حمل میكنند.
اینها طوری بهوجود آدمها چســبیدهاند كه
آدم مثل خودش ،گاهی در این شهر آنها را هم
فراموش كند .فقــط آن لحظهای میفهمیم
آنها به ما خیانت كردهاند كه كسی میگوید:
كارت ملی لطفا. ...

عصا یك چیزی ،ولی چتر دیگر چه میگوید كه فهرســت گمشــدههای مترو در هر ماهی را نگاه
میكنی ،آن هم هست .از پاییز تا شــبهای برفی و تا داغ همین روزهایی كه میگذرانیم! عینك،
ساعت ،قفل پدال ،چتر ...لوازم آرایش ،بدلیجات ،روغن كنجد ،چتر ...لوازم یدكی خودرو ،پاور بانك،
دســتگاه كارتخوان ،چتر ...لنتترمز ،چراغ قوه ،جوراب ،چتر ...چتر ،چتر ،چتر .در گزارشهای
ماهانه مترو از اشیای گمشده ،هیچ فهرستی وجود ندارد كه در آن پای یك چتر در میان نباشد؛ حتی
اگر ماهها از عبور  آخرین تكه ابر از آسمان شهر گذشته باشد و آفتاب در هر قدم به آدم پسگردنیهای
سوزناك بزند .آدم چارهای ندارد جز اینكه فكر كند وجود این همه چتر در فهرست اشیای گمشده
مترو حاصل اشتباه مسئول تهیه فهرست است كه یادشان میرود نام چتر را برایماه بعد از فهرست
بردارد ،یا به شكلی نیمه شــاعرانه ،این فقط یك چتر است كه زمانی در واگن جا مانده و هنوز هم
كسی برای بردنش به زیرزمین تهران نیامده و حاالماه و ماه وماه از این جدایی گذشته و این همان
چتر است كه هنوز پیدا نشــده یا ...یای دیگری نمیماند جز اینكه اگر هیچیك از این فرضیهها به
واقعیت نزدیك نیســت ،چترها بدون تردید به اتهام تردد مشكوك در زیرزمین تهران باید تحت
پیگرد قانونی قرار بگیرند.

موبایــل ،كیف ،ســاعت ،طال ،جــزوه ،كتاب،
عینك ...وجه نقد ،كولهپشــتی و هدفن قبول،
كفش؟! چرا اینهمه كفش در مترو جا میماند؟
خریدهاند ،در مسیر یادشان رفته از كنار دست یا
زیرپایشان بردارند یا پایشان نبوده و یادشان
رفته با خودشان ببرند! شــاید هم كفش نو به پا
كرده باشــند و آن جفت قدیمــی را همانجا در
زیرزمین به حال خودشان رها كردهاند ولی مگر
میشود؟ مگر میشود آدم كپسول آتشنشانی
جایی جا بگــذارد؟ یا چرخ دنده؟ پالك خودرو؟
گرچه گاهی ماجرا از آنور هم برایمان عجیب
میشــود؛ «نخ دندان» حتی اگر در كشوی اول
كابینت آشــپزخانه هم خودش را به گمشــدن
بزند ،كســی حال ندارد یك كابینت آنورتر هم
دنبالش بگردد ،چه برسد كه ساعت هفت و نیم
صبح شــماره 999دو صفر 171الی 2را بگیرد و
بگوید ...:الو ،میخواستم بپرسم شما امروز یك
نخ دندان پیدا نكردهاید؟

اصوال كارت را مثل كلید برای گمشدن ساختهاند.
كارتها همهجا برای گمشــدن باهم در رقابت
هستند و زیرزمین هم .كارت سوخت ،گواهینامه
و كارت خودرو ،هر سه كنار هم خوابیده در كیف
جیبی ،در فرصت مناسب خودشان را به گمشدن
میزنند و درست در بدترین زمان ممكن ،كاری
میكنند كه خودروی شــخصی زمینگیر شود.
آنها – كارت سوخت ،كارت خودرو و گواهینامه
رانندگی – به همــراه كیف جیبی ،پس از كارت
ملی و شناســنامه در رده دوم اشیای گمشده در
زیرزمین تهران قرار دارند.
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متروآرت

هنر زیرزمینی
تصویرگردی در ایستگاههای رنگارنگ
متروی استكهلم

در زیر پایتخت ســوئد شبكه
سياوش ابدی
پیچیــدهای از خطــوط قطار
خبرنگار
زیرزمینی قــرار دارد .بیش از
90ایستگاه از 100ایستگاه این تونل 110كیلومتری از دهه
1950با آثاری از هنرمندان نقاشی ،موزائیك ،مجسمه و...
تزئین شده است؛ متروی استكهلم به «طوالنیترین گالری
هنری جهان» معروف شده و مشهور است كه عكاسهای
حرفهای چنان اسیر سحر این گالری زیرزمینی میشوند
كه گاهی تا دوهفته از ثبت تصاویر ایســتگاههای متروی
استكهلم ادامه میدهند.
كاوش میان آثار هنری متروی اســتكهلم از محبوبترین
كارهای ممكن برای مسافران این شهر محسوب میشود.
ایده ابتدایی راهانــدازی طوالنیترین گالری هنری جهان
در ذهن نســلی از هنرمندان ســوئدی شكل گرفت كه به
هنر عمومی اعتقاد داشــتند .شعار این جنبش این بود كه
هنر نباید فقط در دسترس كسانی باشد كه میتوانند آن را
بخرند یا توانایی بازدید از موزهها را دارند .همین فشار بود
كه سرانجام قانونگذاران را متقاعد كرد كه فراتر از تبلیغات
معمولی روی دیوارهای زیرزمین استكهلم سرمایهگذاری
كنند .اینكه آثار هنری متروی اســتكهلم توسط بیش از
150هنرمند مختلف تكمیل شده ،به این معنی است كه هر
ایستگاه طراحی هنری و ویژگیهای خاص خود را دارد .این
جنبش زیرزمینی در هر دورهای توسط جامعه هنری سوئد
پشتیبایی شده و با پیوستن هنرمندان جدید به این جنبش،
ایستگاهها ،یك به یك صاحب شخصیت ویژه خود شدهاند.
مدت زمان تور زیرزمین استكهلم بستگی به نیاز شما از این
گشت وگذار دارد .كسانی كه فقط به عبور از میان رنگها و
آثار شگفتانگیز فكر میكنند ،میتوانند این كار را با بلیتی
24ســاعته هم انجام دهند كه قیمت آن 130كرون سوئد
(بهصورت تقریبی معادل 15دالر آمریكا) است .با این حال
بعید است كسی شیفته عكاسی از دیوارهای شگفتانگیز
متروی استكهلم نشود .بنابراین خیلی از مسافران این شهر
بلیتهای 72ساعته به قیمت 30دالر و حتی یك هفتهای
به قیمت 36دالر را ترجیح میدهند.
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مترومپ

به سالمتی
مستركارن

اگر عازم ارمنستان هستید ،متروی ارزان
امن و زیبای ایروان را از دست ندهید
سی و چند سال بعد از
سعید برآبادی
اینكه استالین سوار بر
خبرنگار
نخستین واگن ،متروی
مسكو را افتتاح كرد ،ایده ساخت یك خط مترو
برای شهر توریستی ایروان هم مطرح شد.
منتهی آن زمان سایه بلند پایتخت اتحاد جماهیر
شوروی ،به مناطق دور افتاده از مركز رخصت
چنین خاصهخرجیهایی نمیداد .شاید اگر كارن
دمیرچیان نبود هم تا سالهای سال ،واگنهای
مترو به این جمهوری بعدها استقال لیافته
نمیرسیدند .در نهایت تالشهای شبانهروزی این
كارگزار دولت ارمنستان بود كه باعث شد نخستین
قطار در هفتمین روز مارس 1981از  4ایستگاه 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.

به احترام كارگران
نكته آخر اینكه از مغازهها و فروشگاههای مترویی
در ایروان غافل نشــوید .دوســتانی كه به تازگی
مهمــان ارمنیهای خونگــرم بودهاند میگویند
كه ارزانترین مایحتاج روزانه در این فروشــگاهها
فروخته میشــود و حراجهای كیف و كفش آن،
شــما را از اضطراب خرید ســوغاتی در ایام كرونا
نجات میدهد .نكته اینجاست كه این فروشگاههای
همواره تخفیف ،یكی از ابزارهای درآمدی متروی
ایروان هســتند كه وظیفه اصلیشــان حمایت از
جامعه كارگری این كشــور ،بهعنوان اصلیترین
مسافران مترو است.

دسترسی به میادین اصلی شهر
اگر این روزها مهمان مردم خوب ایروان هســتید ،استفاده از
مترو خصوصا برای دسترسی به میدانهای اصلی شهر بهترین
و ارزانترین گزینه اســت .ایســتگاههای دهگانه این مترو كه
عموما به نام قهرمانهای ملی ارمنســتان نامگذاری شدهاند
شمال و جنوب این شهر كشــیده را به هم متصل میكنند اما
سرعت رسیدن قطارها خیلی كندتر از متروی تهران و حدود
5دقیقه است.

موزه معماری ایروان زیرزمین است
اگر به هر دلیلی مجبور به معطلی در شهر شدید ،با توجه به
گرمای بیسابقه هوا ،قدمزدن در ایستگاههای متروی ایروان
میتواند یك نوع تور فشرده بازدید از تاریخچه معماری این
شهر هم بهحســاب بیاید ،آن هم به بهای خرید یك بلیت
ناقابل! معماری هر ایســتگاه منحصر به فرد است و یادآور
المانهای ســمبلیك ملی و ایدئولوژیك این كشور .سقف
ایستگاهها نیز عموما مرتفع است؛ چرا كه متروی ایروان با
متوســط عمق 20تا 70متر ،كامال زیرزمین ساخته شده و
به معماران اجازه داده ،گاهی مجسمههای بتونی و سنگی
خود را در ارتفاعهــای عجیب و غریب نصب كنند كه بعید
نیست مات و مبهوتتان كند.

گلدانها را من میخشكانم
تیرماه كه میرسه ،گلدونهای
هما نصرتی
خونه و محــل كار من برعكس
خبرنگار
همكارا و همســایههام ،شروع
میكنن به پژمردهشــدن .همین دیروز وقتی كه رســیدم
خونه و داشتم لب یخچال آب میخوردم ،یهو چشمام خورد
به گلدون حسنیوســفم .مطلقا این چیــزیرو كه میگم
نمیتونین باور كنیــن مگه اینكه خودتــون تجربهاشرو
داشته باشــین .حاال میتونم بگم كه من دارم! از دیروز این
تجربهرو دارم .تجربه خزون یك گلدون حسنیوسفرو تو
وسط تابستون خدا.
هوا گرم بود ،برق رفته بود و مجبور شدم از مترو تا خونه رو تو
ترافیك نواب عرقریزون خودمو برسونم خونه .اینقدر تشنه
بودم كه مقنعه درنیاورده ،در یخچال رو باز كردم و شیشه آب
رو سر كشیدم .درست همین وســط بود كه یهو دیدم تمام
برگهای حسن یوسفم ریخته .ساقههاش تیره شدهبودن و

ورچلسكیده .طول كشید تا از سرمای یخچال ،پاهام مورمور
بشن و برگردم به حال خودم .آب نبود و نمیشد دوش گرفت،
برق نبود و خونه تو سایه برجهای نواب داشت جزغاله میشد.
نشستم رو سرامیكای آشپزخونه و گلدونم رو بغل كردم .اشكم
دراومد .قلمههای این حسن یوســف رو مامان از شهرستان
آورده بود؛ یادگار خاك اونجا بود ،رو برگاش كه آب میریختی
بوی اونجا بلند میشد تو هوا.
درســت همین وقت بود كه دیدم چطور اگه درست مراقب
گلت نباشی ،مهاجرت میتونه پژمردهاش كنه ،فهمیدم كه
چطور من نه آبیاری درست این گلدونرو رعایت كردم و نه نور
حسابی بهش میخوره؛ خب پس طبیعیه كه اینطور بپوسه
و من متوجه نشم .یه جستوجوي ساده ،كلی جواب برامون
داره كه میتونه قبل از مرگ یه گیاه ،نوشــدارو باشه ،مثال در
مورد همین حسن یوسف ،نور زیاد و یهروز درمیون یه استكان
آب .امتحان كنین.
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خط زرد

ثانیههای داغ
در زیرزمین تهران

بازخوانی چند خبر آتشسوزی در مترو كه اغلب شبیه شایعه بود تا خبر
یكی از هولناكترین حوادث ،آتشسوزی است .حاال اگر این حادثه در مترو اتفاق بیفتد ابعاد آن وسیعتر و
محمد جعفری
بهاحتمال زیاد خسارات و تلفات آن هم بیشتر خواهد شد .به همین دلیل است كه از همان ابتدای احداث
خبرنگار
متروی تهران حساسیتهای خاصی برای پیشگیری از وقوع آتشسوزی وجود داشت و به همین دلیل
است كه تاكنون حادثه آتشسوزی مهمی اتفاق نیفتاده است .با این حال وقوع چند حادثه آتشسوزی محدود ،مترو را در صدر خبرها
قرارداده كه در این گزارش به بازخوانی چند مورد از این حوادث میپردازیم.

آتشسوزی؛ از واقعیت تا شایعه

با وجود اینكه تاكنون آتشســوزی مهمی در ایســتگاهها و
تونلهــای متروی تهران اتفاق نیفتاده اســت اما هر از گاهی
شایعاتی درباره وقوع حادثه در مترو به گوش میرسد .یكی از این شایعهها
مدتی قبل بهدنبال دیده شدن مقدار كمی دود در ایستگاه فدك شنیده
شد .كاربران شبكههای اجتماعی كه معموال در این مواقع فعالتر از همیشه
میشوند اعالم كردند این ایســتگاه دچار آتشسوزی شده است؛ خبری كه
نادرســت بودن آن خیلی زود مشخص شــد و معلوم شد ماجرا در حد اصطكاك
لنتهای قطار بوده است .مسئوالن مترو در توضیح این خبر اعالم كردند كه آتشسوزی
در ایســتگاه فدك در منطقه سبالن رخ نداده و خروج دود در ایستگاه ناشی از اصطكاك لنتهای قطار بوده
است .یكی از قطارها بهدلیل درگیری ترمز در ایستگاه فدك متوقف و پس از تخلیه مسافران قطار از ایستگاه
خارج و قطار دیگری برای انتقال مسافران به ایستگاه اعزام شد.

آتش در ایستگاه اكباتان

بسته بودن فضای ایستگاهها و تونلهای مترو باعث شده تا كوچكترین حادثه آتشسوزی در
این مكانها جدی گرفته شود و مســئوالن مترو برای به خطر نیفتادن سالمتی مسافران این
حوادث را با جدیت دنبال كنند .تاكنون بارها بهدلیل آتشســوزی حركت قطارها و فعالیت ایستگاهها
متوقف شــده تا مسئوالن مترو از ایمن بودن آنجا مطمئن شــوند .یكی از این حوادث به آتشسوزی در
ایستگاه اكباتان برمیگردد كه مدتی قبل اتفاق افتاد .در این حادثه صبحگاهی مسافرانی كه سوار بر مترو
بین ایستگاههای اكباتان و ارم ســبز تردد میكردند در میانه تونل با دود غلیظی مواجه شدند .متصدی
قطار پس از عبور قطار از انبوهی از دود مسافران را در نخستین ایستگاه تخلیه كرد و ماجرا به آتشنشانی
گزارش شد .تنها 3دقیقه از این حادثه میگذشت كه آتشنشانان خود را به محل حادثه رساندند .داخل
تونل پر از دود بود اما به درســتی مشخص نبود كه منشــأ دود كجاست و هیچ اثری از آتشسوزی وجود
نداشــت .هرچند ابتدا اعالم شد كه یك پاركینگ در حال ساخت بین ایستگاه اكباتان و ارم سبز در خط
4آتش گرفته اما در ادامه وقتی آتشنشــانان خود را به محل حادثه رســاندند معلوم شــد كه بخشی از
سیمهای برق تونل دچار كندسوزی شده و دود ناشی از آن مسافران را به وحشت انداخته است .با اینكه
بهدلیل وقوع این حادثه حركت قطار متوقف شده بود اما ســاعتی بعد حركت قطارها در این خط از سر
گرفته شد.
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حادثه در ایستگاه قیطریه

یكی دیگر از حوادث آتشسوزی  مربوط به
مترو مدتی قبل در ایستگاه متروی قیطریه
اتفاق افتاد .ماجرا از انتشار عكسهایی شروع شد كه
ایستگاه متروی قیطریه را نشان میداد كه از آن دود
خارج میشود و اعالم شد ایستگاه دچار آتشسوزی
شــده اســت .هرچند خبرهای ضدو نقیض در این
خصوص ادامه داشت اما در نهایت معلوم شد خبری از
آتشسوزی در تونل و ایســتگاه نیست ،بلكه یكی از
غرفههایی كه در ورودی ایســتگاه قــرار دارد دچار
آتشسوزی شده اســت .در ورودی ایستگاه 2مغازه
كوچك ســوپرماركت و اغذیه فروشــی به مساحت
12متــر قرار داشــت كه در یكــی از ایــن مغازهها
آتشسوزی اتفاق افتاده و به مغازه مجاور سرایت كرده
بود .هرچند مغازهها بهطور كامل شعلهور نبودند اما
این حادثه باعث ایجاد دود زیادی در ورودی مترو شده
بود كه آتشنشانان در كوتاهترین زمان ممكن موفق
شدند آتشسوزی را مهار كنند و این حادثه باعث شد
برای دقایقی تردد از این ورودی مترو مختل شود ،اما
هیچ مشكلی برای تردد قطار اتفاق نیفتاد و این حادثه
تلفات و مصدومی بهدنبال نداشت.
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هممسیر
متروبین

تماسهایی
از زیرزمین

یسكوبرایمسافراننابینادرایستگاهدوالب
توسعهمترویتهران/مناسبساز 

شماره تلفن ارتباطی با خوانندگان

02123023337

تلگرام با مردم    

@bamardom_hamshahri

ارسال پیام كوتاه خوانندگان

   عكس :شایان محرابی

شهر زیرزمینی همچنان ضدعفونی میشود

مدیرعامل شركت بهرهبرداری مترو میگوید تا زمان عادی شدن شرایط
مبارزه با كرونا در ایستگاهها و واگنها ادامه دارد
یكــی از نگرانیهای مســافران مترو
پاسخ به
زیر زمین در هفتههای اخیر این بــود كه مبادا
پس از طوالنی شــدن دوران شــیوع
ویــروس كووید 19 -و عــادت كردن
مردم به زندگی در این شــرایط ،رونــد مبارزه با كرونا
در شهرزیرزمینی تهران كند شــود .علی عبداهللپور،
نایبرئیــس هیــأت مدیــره و مدیرعامل شــركت
بهرهبرداری متــروی تهران و حومــه در جدیدترین
گفتوگویش چنین نگرانیهایی را برطرف كرده است.
او میگوید« :روند ضدعفونی كردن تمامی ایستگاهها
و قطارهای شــبكه متــروی تهران و حومه براســاس
پروتكلهای ابالغی تا زمان عادی اعالم شدن وضعیت
توسط ستاد ملی مقابله با كرونا ادامه خواهد داشت».
علی عبدااهللپور به این نكته اشاره میكند كه سازمان
بهداشت جهانی اعالم كرده احتمال انتقال ویروس كرونا
از طریق سطوح بسیار كم و حتی ناممكن است و توضیح
میدهد« :با تمام این گفتهها همچنان ضدعفونی كردن
قطارها و ایستگاههای متروی تهران و حومه با توجه به
پروتكلهای ابالغی از سوی ستاد مقابله با كرونا همانند
قبل انجام میشــود و تا زمان عادی شدن شرایط ادامه
خواهد داشت».
او درباره آنچه در این مدت گذشــته و ادامه زندگی در
دوران شــیوع ویروس كوویــد  19-میگوید« :بعد از

گذشــت حدود ۱۷ماه زندگی با ویروس كرونا بیشــتر
بر مســئله انتقــال ویــروس از طریق هوا و دســتگاه
تنفسی تأكید میشــود و ما نیز از مسافران میخواهیم
دســتورالعمل اســتفاده از ماســك را در ایستگاهها و
واگنهای مترو جدی بگیرند و ضمن پرهیز از سفرهای
غیرضرور در ســاعات پیك درصورت مشاهده ازدحام
جمعیت برای سوار شدن به قطار عجله نكنند و تا آمدن
قطار بعدی صبــر كرده تا واگنهای خلوتتر را انتخاب
كنند».
مدیرعامل شــركت بهرهبرداری متروی تهران و حومه
با اشاره به اینكه تمامی ایستگاهها ،قطارها و تجهیزاتی
كه مســافران با آن در ارتباط هستند؛ ازجمله هندریل
پلهبرقیهــا ،گیتهــا ،صندلیهــا ،پلههــای ثابت و
دستگاههای شارژ بلیت نیز ضدعفونی میشوند ،توضیح
میدهد« :ضدعفونی كردن فضای ایستگاهها و واگنها
و دیگر وســایل موجود در قطارها براساس استانداردها
و دســتورالعملهای ابالغی وزارت بهداشت و درمان
آموزش پزشــكی در زمینه ضدعفونی انجام میشود.
قطارها روزانه در چند نوبت ،با دو روش خشــك و تر در
سیســتمهای مكانیزه شستوشو ،نظافت و ضدعفونی
میشوند ،همچنین نظافت و ضدعفونی تمامی قطارها
در ایســتگاههای ابتدایی و انتهایــی هرخط بهصورت
خشك انجام میشود».
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یك هفته با همشهری مترو
آقای یداهلل سیف این پیام را برایمان ارسال كردند :اگر نشریه مترو
را روزانه كنید و در كیوسكهای تهران هم بفروشید كه قسمتی از هزینههای
روزنامه یا هفتهنامه جبران شــود ،بعــد از مدتی مجبور به توقف كار نمیشــوید.
همشهری مترو كار قشنگی است.
پاسخ   :متشكریم آقای سیف كه ما را قشنگ میبینید .امیدواریم بدون نیاز به فروش
در كیوسكهای شهر و با استفاده از استقبال مسافران مترو بهزودی روزنامه شویم.
این پیام را خانم یا آقای ساالری برایمان ارسال كردند :كاری كه اخیرا ً
با عنوان همشهری مترو منتشر كردهاید ارزنده است .كاش راهكاری پیدا
كنید كه ســایر مجالت و ویژهنامههای همشــهری هم مثل همشهری مترو شوند.
دستمریزاد به روزنامهنگاران روزنامه وزین همشهری.
پاسخ   :ممنون از شما و امیدواریم همراه شما در مترو بمانیم و از این هم بهتر شویم.
آقای محب رضا از تهران برایمان نوشــتهاند :به مسئوالن روزنامه
همشــهری پیشنهاد میشود نسخههای همشــهری مترو را در تابلوهای
نمایش مترو قرار دهند تا آنهایی كه روزنامه به دستشان نمیرسد یا بهدلیل تكانهای
قطار نمیتوانند آن را بخوانند ،بتوانند گزیده آن در این تلویزیونها بخوانند.
پاسخ  :پیشنهاد خوبی است و حتما درباره آن با مسئوالن مترو مذاكره میكنیم.
گرچه تالشمان این است كه هفتهنامه همشهری مترو حتما بهدست مسافران مترو
برسد .با این حال ایده شما هم پیشــنهاد خوبی است چون به هرحال ما هم دوست
داریم همیشه جلوی چشم شما باشیم.
خانم یا آقای زمانی ،مســافری از كرج ،این پیام را برایمان ارسال
كردند :با سالم و احترام ،متشكرم از روزنامه مترو .به عرض میرسانم این
پاركینگ متروی كرج برای خودرویی كه  ۶ساعت یا  ۵ساعت در پاركینگ میماند
تخفیف نمیدهد و همان ۱۰هزار تومان را میگیرد .به مسئوالن مترو بگویید برای
ورود خودروهایی كه كمتر از  ۸ســاعت از پاركینگ مترو اســتفاده میكنند مبلغ
كمتری دریافت كنند.
پاسخ   :با ســام و احترام ،ممنون از شما كه مشــكالتتان را با همشهری مترو
در میان میگذارید .البته این از آن پرســشهای تخصصی است كه باید كمی به ما
فرصت بدهید تا از مسئوالن مترو بپرسیم و پاسخ را برایتان منتشر كنیم .امیدواریم
در شماره آینده این پاسخ را دریافت كنیم و شما بتوانید در همین صفحه در جریان
جزئیات ماجرا قرار بگیرید.
این پیام را آقای بهروز جعفری برایمان فرستادند :سالم ،خداقوت .از
زمانی كه «همشهری مترو» متولد شده ،متروی تهران از حالت روزمرگی
خارج شده !...دم شما گرم .بنده تاكنون۴شماره شما را بایگانی كردم و پیشنهاد دارم
هماكنون بهصورت هفتهنامه منتشر شود نه روزانه و پیدرپی .چون با همین هفتهنامه،
سه الی چهار روز مشغول مطالعه در داخل قطار هستیم تا تمام شود .اگر هر روز چاپ
شود ،چه شــود !...به سایر مطالعات هم نمیرسیم؛ همین هفتهنامه كفایت میكند.
یك پیشنهاد هم داشــتم ،لطفا خالصهای درباره متروی مرموز مسكو تهیه كنید...
كلی كار دارم با شما .ممنون.
پاسخ  :ممنون از پیام لبریز از محبت شما ،آقای جعفری .دلگرممان كردید و این
باعث میشــود كاری كنیم به جای سه الی چهار روز ،هر روز هفته درگیر همشهری
مترو شوید .درباره نوبت انتشار نشــریه هم فعال همان هفتهنامه میمانیم تا ببینیم
بعدها زمین و زمان چه سرنوشــتی برایمان درنظر گرفته .ولی در كل ما هم با شــما
خیلی كار داریم .بازهم ممنون از شما.
آقا یا خانم قصری این پیام را فرستادند :سالم ،خسته نباشید .تشكر از
روزنامه همشهری ،بهویژه همشــهری مترو .لطفا از پاورقیهای اشخاص
فرهیخته در همشهری مترو هم استفاده كنید و در روزنامه هم بیشتر.
پاسخ   :سالم ،شما هم خسته نباشــید .ممنون از لطف شما .درباره پاروقی ،باید
این توضیح را بدهیم كه در فهرســت ابتدایی مطالب قابل انتشار در همشهری مترو
قرار داشت ولی بعد از انتشار نشریه و نیاز عموم مسافران به مطالعه نوشتههای بسیار
كوتاه ،فعال از دســتور كار خارج شد .با این حال همچنان در جستوجوی راهكاری
برای انتشار داستانهای دنبالدار در همشهری مترو هستیم .درباره انتشار پاورقی
در روزنامه همشهری هم پیام شما را به خانم نیلوفر قدیری میرسانیم.
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ایستگاه
بینالملل

مسیر سبز توكیو
شركت مدیریت متروی توكیو در حال اجرای پروژهای
متفاوت از هر پــروژه مرتبط با متــرو ،زیر یكی از
مسیرهای متروی شهر توكیو است :ایجاد یك مزرعه
آبكشت .هدف از ایجاد چنین مزرعهای زیر یكی از
مسیرهای متروی كالنشــهر توكیو ،متنوعساختن
گونههای تجارت در فضای مترو اســت .چشمانداز
نهایی از این مزرعه در حال شكلگیری كه محیطی
كامال اســتریل و پاك دارد ،فــروش محصوالت در
رستورانهای اطراف ایســتگاههای مترو یا درون
دستگاههای خودكار داخل ایستگاههای مترو است.

رازهایی كه فقط رانندههای مترو میدانند
نكتههايی خواندنی درباره زندگی حرفهای در زير زمين

رانندههای قطار مترو هم مثل شاغالن دیگر
مهدیا گلمحمدی
مشــاغل رازهایی حرفــهای دارند كه فقط
خبرنگار
خودشــان میدانند .گزارشگر ایندیپندنت
سراغ رانندههای متروی لندن رفته تا رازهايي كه فقط آنها میدانند را
برای مردم فاش كنند.
نخستین موردی كه كمتر كسی از آن خبر دارد این است كه كودكان در
روز تولدشان میتوانند به كابین راننده بروند و بازدید كوتاهی از كابین
راننده داشته باشند .رانندهها در متروی لندن موظفند از آنها استقبال
كنند و توضیحاتی را درباره شیوه كارشان به آنها بدهند.
دومین راز آنها ،رمزی است كه برای وجود یك فرد خطرناك یا در حال
خودكشــی دارند .آنها فقط میگویند «یه نفر روی ریل» .با این پیغام
نگهبانها متوجه میشوند كه شــخصی قصد نزدیكشدن به قطار را
دارد یا روی ریلهاست.
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ســومین راز این اســت كه رانندهها باید هنگام عبور از كنار قطارهای
دیگر ســرعت خود را كاهش دهند؛ كاری كه برخی از آنها از انجام آن
طفره میروند.
دیگر اینكه آنها هنگامی كه تنها هستند باید چراغهای داخل كابین را
خاموش كنند .در اطراف آنها فقط المپ برخی شاسیها و كلیدها روشن
است و بس .بنابراین شمار رانندههایی كه داخل كابین كورمالكورمال
راه میروند و گاهی زمین میخورند زیاد است.
بســیاری از توقفهای ناگهانی قطار هنگامی است كه جانوری یا شیء
خارجی زیر قطار رفته و فردی كه كارش راهاندازی دوباره قطار اســت
مشغول بیرون كشیدن شیء یا حیوان بختبرگشته است.
رانندهها باید از دوربین ،تمام كابینها را كنترل كنند تا هیچ مسافری
در ایستگاه آخر هوس نكند داخل واگنها بماند .بنابراین وقتی خیال
میكنید تنها هستید حواستان باشد كه شما در واقع تنها نیستید.

ایجاد چنین مزرعه بــدون خاكی در فضایی از عمق
زمین كه در بیشتر شــهرها بیاستفاده محسوب
میشود چندان غیرمنطقی نیست ،آنهم در شهری
كه تراكم جمعیت ،مدیران شهری را مجبور به احداث
خطوط متعدد مترو كردهاست ،احداث خطوط متعدد
مترو هزینههای نگهــداری و تعمیرات و همچنین
قیمت زمین شــهرها را افزایش دادهاست .فروش
محصوالت این مزرعه به مشتریانی كه پس از فاجعه
سونامیفوكوشیمابهمحلتامینغذایخودوسواسی
عجیب پیدا كردهاند ،میتواند بازار خوبی برای اجرای
پروژههای مشابه در دیگر مسیرهای مترو ایجاد كند.

