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جدا از معضل کمبود بلیت و مشکالت مربوط به نبود یا کمبود اتوبوس ،بخش دیگری از مشکالت در مسیر رخ می دهد .یکی از این مشکالت استفاده از سرويسهاي
بهداشتي بين راهي است .کمبود این سرویسها ،تمیز نبودن سرویسهای موجود ،نبود مواد شوینده ،بوی نامطبوع و حتی قطع بودن آب برخی سرویسهای بهداشتی،
اتفاقات ناخوشایندی است که می تواند خاطره بدی در ذهن مسافران داخلی بگذارد و گاهي نيز آنها را از سفر دلزده کند

8

گزارشي از چگونگي امكانات رفاهي در سفرهاي زميني

مسافرت همراه با دغدغههای روزافزون

س�میه بهمنی /ش�ايد براي رفتن به يك سفر داخلي به دنبال تورهای زمینی باش�ید که با اتوبوس شما را به گردش میبرند .شاید هم
قصد دارید خودتان برای س�فر ،بلیت اتوبوس تهیه کرده و با این وس�یله حمل و نقل عمومی راهی س�فر ش�وید .به هر حال س�فر كردن
مقول�هاي اس�ت كه به دليل س�اختارش ،در زندگ�ي روزمره آدمها تغيير ايج�اد ميكند .بنابراين برای اینکه س�فر ب�ا اتوبوس برایتان
لذتبخش و خاطرهانگیز باش�د بايد تا آنجا كه ممكن اس�ت ش�ركتهاي مس�افربري را انتخاب كنيد كه رانندگان و اتوبوسهاي آنها از
سلامت و ایمنی کافی برخوردار باش�ند تا خاطرهاي بد در طول س�فر برايتان رقم نزنند .البته اگر اهل س�فر باشيد ،راه و رسم آن را ياد
گرفته و با برخي مشكالت رفاهي نيز به راحتي كنار خواهيد آمد .اما گاهي برخي مشكالت در سفرهاي زميني مشکل ایجاد می کند .از
تهيه بليت گرفته تا اسكان و خدمات رفاهي و بينراهي و ...گاهی آنقدر غير قابل تحمل است كه با وجود تعطيالت چند روزه ،خستگيها
را بر تن باقي ميگذارد و طعم شيرين سفر را به تلخيها و خاطرههاي بد پيوند ميزند.

دغدغه تهیه بلیت
نخستين گام بعد از برنامه ريزي براي رفتن به سفر
تهيه بليت است  .هر چه به تعطیالت چند روزه نزدیک
میشویم تهیه بلیت دشوار و دشوارتر میشود .تعدادی
از تعاونیه��ای مس��افربری تمایل��ی ب��ه پيشفروش
بلیت اتوبوسها ندارند .اين اقدام تعاونيها مس��افران
و گردش��گران را س��ردرگم کرده و در نتیجه مسافران
مجبورند براي س��فر به مناطق مختلف كشور بلیت را
چندین برابر قیمت واقعی تهیه کنند.
«عل��ی میرزای��ی» یکی از ش��هروندانی ک��ه برای
مسافرت به جنوب کش��ور با معضل تهیه بلیت مواجه
بوده از این وضعیت بس��یار ناراضی اس��ت .او این اقدام
تعاونیها را به خصوص در ایام تعطیل که مس��افر زیاد
و تع��داد اتوبوسها کم اس��ت،غیر منصفانه میداند و
میگوید«:در چنين ش��رايطي همه مسافران حاضرند
بليت را حتي دو برابر قيمت بخرند .البته آقاي «زند»،
مدي��ر يك��ي از تعاونيهاي مس��افربري اي��ن اقدام را
منصفانه دانس��ته و دليل اين افزايش قيمت و همهمه
براي تهيه بليت را نبود مس��افر در طول سال ميداند.
ب��ه گفته او ب��ازار آنها تنه��ا در ايام تعطيل س��ال گرم
ميشود.
این گونه اس��ت که ش��رکتهای مس��افربری در
روزهاي تعطيل عالوه بر افزایش قيمتها ،در شرايطي
ني��ز از اتوبوسهاي بنز قديميكه مناس��ب حرکت در
مس��افتهاي طوالني نيس��تند هم ب��راي جابجايي و
از دس��ت ندادن مسافران در اين ش��لوغيها استفاده
ميكنند .مسافران نيز حق هيچ گونه اعتراضي ندارند
و با مشاهده شرايط موجود مجبور به پذیرش مشکالت
این گونهاند.
سالمت در اتوبوس
معم��والً رانندگان اتوب��وسبراس��اس صالحيت
اخالقي و حرفهاي و همچنين آزمونهای الزم توسط
ش��رکتهای حمل و نقل انتخاب ميش��وند .بنابراين

موظفند در طول مس��ير تمام اصول اخالقی را رعایت
كرده تا براي مس��افران مشكلی ایجاد نشود .همچنین
آنها موظفند در زمان و مکان مناس��ب در مجتمعهاي
بين راهي اس��تاندارد توقف كنند .اما رعايت اين نكات

نيز در بس��ياري از موارد به فراموشي سپرده ميشود.
همچنين در برخي از اتوبوسها با وجود دريافت هزينه
پذيرايي از مسافر ،هنگام حركت هيچ خبري از پذيرايي
و حتي آب آشاميدني مناسب نيست .رسیدگی به اين
تخلفات بايد تحت نظارت مسئوالن شرکت مسافربری
صورت گيرد و هر مس��افر نيز باي��د در صورت برخورد
با اين تخلفات ش��کایت خود را با مس��ئوالن ذيربط در
میان بگذارند .مش��كل ديگري كه بسياري از مسافران
را ناراح��ت ميكند ،س��يگار كش��يدنهاي پي در پي
برخي رانندگان اتوبوس و نبود سيستم تهويه مناسب
در اتوبوس اس��ت .به گفته «زن��د» اين اقدام رانندگان
تخلف است و مسافران بايد در صورت برخورد با چنين
رانندگاني موضوع را با مس��ئول ش��رکت مس��افربری
مربوطه در ميان بگذارند.
ایمنی در اتوبوس
پای��ش را گذاش��ته روی پدال گاز و ميت��ازد .انگار
نه انگار خس��ته اس��ت و بايد جايش را با كمك راننده
عوض كند .قانون ايمن��ي در اتوبوس را فراموش كرده
و تمام طول مس��ير هشت س��اعته را با وجود خستگي

و خ��واب آلودگي طی م��ی کند و جان  46مس��افر را
به خط��ر مياندازد .زمان��ي كه از او دليل اش��تباهش
را ميپرس��ي و از اي��ن اوضاع ابراز نگران��ي ميكني ،با
ناراحتي ميگويد« :هشت س��اعت رانندگي كه ديگر
كمك رانن��ده نميخواهد .اصال نگراني ندارد .خيالتان
راحت باش��د ».اما تكانهاي اتوبوس در پيچ و خمهاي
جاده خي��ال هيچ كس را راحت نميكن��د و تا انتهاي
مسير بر نگرانيهاي مسافران نيز ميافزايد.
مسافر آزاد ممنوع
حاال ديگر ظرفيت مس��افر تكميل ش��ده و اتوبوس
آماده حركت ميش��ود .اما با گذش��ت چند كيلومتر از
مبدا ،طمع برخی رانندگان براي سوار كردن مسافران
بين راهي موجب ميشود كه پلهها و راهروهاي باريك
اتوبوس نيز مملو از مس��افر شود .اين تخلف براي همه
مسافران در طول مسير مشكل آفرين شود .آقاي«زند»
درباره اي��ن تخلف برخ��ی رانن��دگان ميگويد«:اگر
مس��افران اين تخلف را از طريق شماره پيامكي كه در
اتوبوسها نصب ش��ده با ما در ميان بگذارند ،س��ريعا با
آنها تماس گرفته و برخورد ميشود .زيرا اين اقدام آنها
بازي با جان مس��افران است و شركتهاي مسافربري
مسئوليتي در قبال بيمه آنها ندارد زيرا بليتي براي آنها
صادر نشده است».
سرويسهاي بهداشتي
ج��دا از معضل کمبود بلیت و مش��کالت مربوط به
نبود یا کمبود اتوبوس ،بخش دیگری از مش��کالت در
مس��یر رخ می دهد .یکی از این مش��کالت استفاده از
س��رويسهاي بهداش��تي بين راهي است .کمبود این
س��رویسها ،تمیز نبودن س��رویسهای موجود ،نبود
مواد ش��وینده ،ب��وی نامطبوع و حت��ی قطع بودن آب
برخی س��رویسهای بهداشتی ،اتفاقات ناخوشایندی
است که می تواند خاطره بدی در ذهن مسافران داخلی
بگ��ذارد و گاهي نيز آنها را از س��فر دل��زده کند .به هر
حال آنچه واضح اس��ت مشکل سرويسهاي بهداشتي
بینراه��ی در جادهها در این س��الها آن قدر ادامهدار
بوده که گردش��گران داخلی چارهای جز پذیرفتن این
واقعیت که این مش��کل ش��اید هیچ وقت حل نش��ود،
نداش��تهاند و با آن کنار آمدهاند .پذيرفتن اين موضوع
براي كس��اني که به نظافت اهمیت میدهند ،س��خت
اس��ت و سعي ميكنند تا جایی که امکان دارد در طول
مسیر از س��رويسهاي بهداش��تي بینراهی استفاده
نکنند ،اما وقتی پای کودکان ،سالمندان یا افراد بیمار
به میان میآید ،وضع کمی فرق میکند.
امكانات در مجتمعهاي بين راهي
مهمتري��ن نقش مجتمعه��اي خدمات��ي رفاهي
بينراهي استقرار و فراهم آوردن فضاي خدماتي ،طبخ
غذا يا حتي محل توقف اتومبيل و فضاي تفريح و تفرج
اس��ت كه اين اقدام مجتمعهاي بينراهيآسيبهاي
وارد بر محيط زيس��ت را به حداقل ميرساند .از طرف
ديگر اي��ن مجتمعها ب��ا ايجاد فضاي س��بز بر روحيه
مس��افران و اهالي تاثير مثبت خواهد داشت .اما هنوز
در هي��چ يك از مجتمعهاي بين راه��ي چنين اتفاقي
نيفت��اده و تنه��ا ش��اهد بوفههايي براي ف��روش مواد
خوراكي و پاركينگهاي با ظرفيتهاي كم هس��تيم.
در اي��ن مجتمعها ن��ه خب��ري از مكاني ب��راي بازي
كودكان است و نه فضايي براي تفريح و سرگرمي ديگر
مس��افران .حتي طبخ غذا در اين مجتمعها به صورت
اس��تاندارد نبوده و سطح بهداش��ت آنها در حد بسيار
ابتدايي و ناسالم است .اما متاسفانه برخي مسافران در
این مکانها چشم خود را ميبندند و غذاي اين اماكن
بين راهي را اس��تفاده ميكنند كه عوارض بعد از آن را
نيز بايد تحم��ل كنند ،زيرا انتخاب مجتمعهاي معتبر
براي مسافران امكانپذير نيست.

