شهر
در گزارشی از چگونگی جابجایی مسافر در راهآهن به دست آمد

خدماتناقصایستگاهراهآهن
و نارضایتی مسافران قطار

مریم کاظمی

ب��ا اضافه ش��دن قیمت بلی��ط هواپیما از
مدت��ی قبل بهط��ور محسوس��ی بهتعداد
مس��افران قط��ار در تمام مس��یرها اضافه
ش��ده است .این اما در شرایطی بود که به
هیچ ک��دام از حوزههای خدماتی راه آهن
از جمله ظرفیت مسافربری آن حداقل در
محدوده اس��تان ما و یا ش��هر ما سیرجان
اضافه نشد .س��یرجان از جمله محورهای
مواصالتی مهم ریلی در مس��یر س��یرجان
–بندرعباس  -تهران اس��ت که ش��مال و
جنوب کش��ور را بههم متص��ل میکند و
عالوه بر آن وجود مراک��ز مهم اقتصادی،
معدنی و دانشگاهی شرایطی در این شهر
ایج��اد کرده که به خودی خ��ود بر تعداد
مس��افران قطار میافزاید و شمار استفاده
کنن��دگان از خط آهن را برای آمدو ش��د
ش��هروندان می��ان ش��هرها ب��اال میبرد.
این درحالی اس��ت که اصوالً اس��تفاده از
شبکههای ریلی راهآهن نه در ایران که در
تمام دنیا جزو یکی از جذابترین گزینهها
برای مسافرتهای کوتاه و بلندمدت است.
هزینهی مناس��بتر نس��بت به سفرهای
هوایی ،امکان استراحت تقریباً مطلوب در
قطار و ایمنی بیش��تر سفر با آن ،ازجمله
مزایای این وس��یلهی حملونقل عمومی
است که با وجود طوالنی بودن زمان سفر
میتوان برای قطار نام برد.
با تمام این ویژگیها سفر با قطار اما برای
س��یرجانیها که از نعمت وج��ود راهآهن
و ایس��تگاه آن در شهرش��ان برخوردارند
چندان رضایت بخش نیس��ت .برای اطالع
از جزئیات این نارضایتی ابتدا صحبتهای
چند تن از مس��افران همش��هری را با هم
میخوانیم تا به عمق این نارضایتی بیشتر

پی ببریم .ابتدا به س��راغ زن میانس��الی
میرویم ک��ه مجبور اس��ت هرچند هفته
یکبار بهدلیل بیماری پس��رش به تهران
برود ول��ی از تأخیرهای همیش��گی قطار
ش��اکی اس��ت .او که زهرا فدایی نام دارد
میگوی��د :به دلیل قیمت تقریباً مناس��ب
قطار نس��بت به هواپیما با این وسیله سفر
میکنم ولی از تأخیرهای یکی دوس��اعتی
قطار بس��یار ناراحتم .میگوید :بر اس��اس
برنامههایی ک��ه در تهران دارم باید س��ر
ساعت برس��م ولی همیشه الاقل یکی دو
س��اعت تأخیر را باید ش��اهد باشم و این
در حالی اس��ت که ای��ن مدتزمان تأخیر
متأس��فانه برای اف��رادی که وق��ت دکتر
دارن��د و یا باید به برنامهای رأس س��اعت
برسند کام ً
ال به از دست دادن برنامه منجر
میش��ود .وی میگفت یک کالس داشتم
برای درمان پس��رم که فقط به نیم ساعت

آخرش رسیدم و مبلغ زیادی که به کالس
آموزشی داده بودم کام ً
ال از دست دادم.
  سهمیه کم مسافر
از جمله محورهای شکایات مردم سهمیه
پائی��ن مس��افر برای س��یرجانی هاس��ت
ک��ه مجبور میش��وند هنگام س��فر بلیط
بندرعب��اس تهران با قیم��ت دوبرابر تهیه
کنند .محمد مسافر تهران بهجز تأخیر قطار
به وضعیت نامناسب کوپهها و واگنها هم
اش��ارهکرده و میگوید :خیلی وقتها که
میخواهیم بلیط بگیریم میگویند سهمیه
پر شده ،جا نداریم و باید بلیط بندرعباس
تهران تهیه کنید .میخواهم بپرسم آیا در
این س��الها با وجود زیادی مس��افر نباید
به فک��ر افزایش واگن و کوپ��ه میافتادند
تا مردم برای تهیه بلیط با قیمت بیش��تر
به دردس��ر نیفتن��د؟ او میگوید :به فرض

مثال بلیت عادی سیرجان تهران 67500
تومان ،قطار غزال  101150تومان اس��ت
که همشهریان بیشتر اوقات در زمان تهیه
بلیط از بندرعباس برای قطار عادی مبلغ
 89000تومان و غ��زال  140هزار تومان
باید پرداخت کنند .برای بلیط س��یرجان
مش��هد نیز به همین منوال تفاوت قیمت
حدود  30هزارتومانی را ش��اهد هس��تیم
ک��ه ج��ای گالی��ه دارد و اگ��ر س��همیه
س��یرجان بیش��تر میش��د این مشکالت
کمت��ر بود .مس��افر دیگ��ری ب��ا انتقاد از
نح��وه خدمات در قطار گفت :اس��م قطار
بهراحتی دررفته ولی در تابس��تان برخی
اوق��ات تهویهها کارنمیکن��د و مجبوریم
در گرم��ا مس��افرت کنیم و در زمس��تان
هم بخاریها ی��ا زیادی گرم میکنند و یا
خیلی کم .ایکاش مس��ئولین راهآهن که
به فکر افزایش قیمت بلیط قطار هس��تند
بهراحت��ی مردم نیز در هنگام س��فر کمی
اهمیت میدادند .او گفت :مسیر سیرجان
ب��ا مبدأ و مقصدته��ران و بندرعباس یک
مس��یر حیاتی و مهم اس��ت اما قطارهایی
که در این مس��یر بهکار میگیرند چندان
مطلوب نیستند.
در همی��ن ح��ال دانش��جوی خانمی که
میگف��ت بهخاطر دانش��گاهش بهناچار با
قط��ار آمدو رفت میکن��د از قطع خطوط
ارتباطی ایس��تگاه س��یرجان عصبانی بود
و گف��ت :ب��اور کنید هیچ وقت پاس��خگو
نیس��تند .حاال مدت زیادی است اطالعات
ایس��تگاه جواب نمیدهد ت��ا ببینیم قطار
آی��ا تأخیر دارد ،ندارد و کی میرس��د .وی
گفت :برای من جالب اس��ت که ایس��تگاه
قط��ار س��یرجان تلف��ن اطالعاتش مدت
زیادی قطع اس��ت و هیچ وقت پاسخگوی
مسافران نیستند و اگر بخواهیم اطالعاتی
کس��ب کنیم باید حضورا ً بیاییم ایس��تگاه
و بپرس��یم که سخت اس��ت چون ممکن
اس��ت بگویند تأخی��ر دارد و باید همینجا
بنش��ینیم .واقع��اً برای دس��تگاهی با این
تش��کیالت زننده اس��ت که پاس��خگوی
تلفنی مردم نیس��تند .کجای دنیا اینطور
است؟
  امکان حمل ماشین نیست
یکی از نواقص ایس��تگاه راهآهن سیرجان
نداش��تن ام��کان حم��ل خودرو ب��ا قطار

اس��ت در صورت��ی ک��ه ش��رکت راه آهن
ای��ران خودش اع�لام کرده در راس��تای
ایج��اد جذابیت بیش��تر در حم��ل و نقل
ریلی مس��افری اقدام به خری��د و افزودن
واگنه��ای خودروب��ر دوطبقه ب��ا قابلیت
اتصال به قطارهای مسافری کرده تا امکان
انتقال و اس��تفاده خودرو برای مسافرانی
ک��ه به خودرو خود در مقص��د نیاز دارند،
فراهم باشد .حاال چرا این واگنهای حمل
ماش��ین را برای ایس��تگاه س��یرجان قرار
نمیدهند خودش س��ؤال است .مسافری
ک��ه همی��ن نیاز را داش��ت به گزارش��گر
م��ا گف��ت :بناب��ه ش��رایط کاریام بای��د
ماش��ین خودم را هم به مش��هد ببرم ولی
متأسفانه شرایط حمل ماشین در راه آهن
س��یرجان وجود ندارد در حالیکه بسیاری
از مس��یرها و ایس��تگاهها از جمله کرمان
و بندرعب��اس این ام��کان وجود دارد ولی
چرا برای ایس��تگاه مهمی مثل س��یرجان
این امکان نیس��ت دلی��ل آن را نمیدانم.
او گفت :ب��رای انجام ای��ن کار حتماً باید
یا به کرم��ان برویم و یا ب��ه بندرعباس و
واقعاً در ش��هری که گمرک دارد و معادن
و مراکز مهمی دارد که ممکن اس��ت نیاز
به حمل ماشین داشته باشند یا مسافرانی
مثل من باشند که بخواهند ماشینشان را
به مقصد منتقل کنند این ش��رایط پس از
 25سال از آغاز بهکار راه آهن در سیرجان
هنوز فراهم نیس��ت .او همچنین در مورد
دیگری گفت :برخالف بقیه ش��هرها هیچ
باجهی فروش بلیت در ایس��تگاه سیرجان
نیس��ت در صورتی که در غالب ایستگاهها
این امکان برای مس��افران وجود دارد که
بلیطشانرا همینجا تهیه کنند .وی گفت:
همچنی��ن در زمانه��ای رفتوآمد قطار
هیچکدام از آژانسهای مسافرتی در سطح
ش��هر بازنیستند که پاس��خگوی مسافران
باشند.
ای��ن گ��زارش را اینجا در حال��ی به پایان
میبریم که امکان پاس��خگویی و هر گونه
توضیح برای مس��ئوالن محت��رم راهآهن
سیرجان محفوظ است .قطعاً خدمات این
ایستگاه به مس��افران قابل انکار نیست اما
نواقص��ی هم که در این گزارش از س��وی
برخی مسافران بیان شد وجود دارد و بهتر
اس��ت به خاطر رفاه حال مس��افران قطار
برطرف شود تا جای گالیهای باقی نماند.
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نگاه

بیکاری ،ایجاد سامانه شغلی
و باقی قضایا ...

نگارستان

بیکاری در س��یرجان آمار قابل توجهی دارد اما یک خبر تأیید ش��ده
حاکی است سیرجان طی سالهای اخیر و بهویژه یکی دوسال گذشته
از بیشترین اش��تغالزایی در سطح اس��تان برخوردار بوده طوری که
بیش��تر از س��همیهای که در کارگروه اشتغال استان به این شهرستان
برای جذب داده ش��ده بهکارگیری شده و حتی رتبه اول اشتغالزایی
را به خودش اختصاص داده اس��ت .این بازخ��ورد تالش و هماهنگی
است که مثلث مدیریت شهرستان در بحث اشتغالزایی داشته است .تا
اینجای کار درست و کسی هم منکر آن نیست و یک دست مریزاد باید
خرج آن کرد اما بحث اینجاست که با وجود این میزان اشتغالزایی که
آمارش را در ادامه میآوریم و مورد تأیید اداره کار شهرستان هم هست
اما واقعیت این است هنوز جمعیت باالیی از جوانان بومی و مهاجرانی
که از این جا و آنجا آمده و در ش��هر س��اکن شدهاند بیکار و با مشکل
نداش��تن ش��غل مواجهاند که باید از طرق مختلف روی آن کار کرد تا
این فاصله کم شود .رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان در این
رابطه میگوید :ما از مدتی قبل سامانه رصد اشتغال را راه اندازی کردیم
و بر اس��اس تصمیم ش��ورای عالی اشتغال به منظور نظارت مستمر و
مؤثر بر فرآیند ایجاد فرصتهای شغلی جدید و در راستای ایجاد بانک
اطالعاتی در حوزه بازار کار ،این سامانه ملی فعالیت میکند هر سال
در پایان سال گزارشی از آخرین وضعیت ثبتی هر دستگاه در کارگروه
تخصصی اشتغال استان مورد بررسی قرار میگیرد.
هادیان با بیان اینکه تمام دستگاههای اجرایی باید اطالعات شاغلین
خود را در این س��امانه ثبت کنند و اطالعات شاغالن در این سامانه
بر اساس خوداشتغالی ،اشتغالزایی حقیقی و حقوقی ،اشتغال دولتی
و غیردولتی در بخشهای مختلف صنعت ،خدمات و کشاورزی ثبت
میش��ود افزود :جهت ثبت در این س��امانه هر کد ملی فقط یکبار
میتواند وارد شود و دستگاههای اجرایی میتوانند اطالعات افرادی
را در این س��امانه ثبت کنند که تاکنون فاقد شغل بوده و در همان
سال مشغول به کار شده .وی در خصوص میزان اشتغال توسط اداره
کار شهرستان در سال  96گفت :تعداد  2500نفر تعهد دستگاههای
اجرایی شهرستان سیرجان در نظر گرفته شده بود که  8125نفر با
درصد تحقق  307انجام ش��د که رتبه اول اشتغال در سطح استان
به سیرجان تعلق گرفت .در سال  97نیز  2880نفر تعهد شهرستان
ب��وده که ت��ا این تاریخ یعنی شش��م آذر  5030نفربا درصد تحقق
174انجام ش��ده .رئیس اداره کار این موفقیت را با هماهنگی تمام
دستگاههای اجرایی و پیگیریهای نماینده ،فرماندار و اداره متبوعش
میداند و معتقد است :سیرجان زمینه اشتغال زیاد دارد ولی باید امور
بهط��ور مطلوب مدیریت و از ش��رایط و قابلیت هایی که وجود دارد
برای اشتغال بیشتر استفاده کرد تا درصد بیشتری از افراد فاقد شغل
به سر کار بروند و این شدنی است.

