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هيچ چيز به نفع زائران نيست، آنها سال ها براي رفتن به خانه 
ــراي مدت ها در  ــان نيز ب ــدا در صف انتظار مانده و پس اندازش خ
بانك با نرخ پايين سود بانكي نگه داشته مي شود، وقتي هم انتظار 
براي آنها به پايان مي رسد، مشكالت ديگري مانند مناسب نبودن 
ــان مي شود، به همين  ــهرهاي زيارتي گريبانگيرش هتل ها در ش
ــت از مدينه يا كربال از  ــتند زائراني كه هنگام بازگش دليل كم نيس
ــوي سازمان حج و زيارت  ــب نبودن خدمات ارائه شده از س مناس
ــت كه دست كم مسئوالن سازمان حج  گله دارند. اين در حالي اس
ــفاف، زائران را از  ــاني دقيق و ش ــارت مي توانند با اطالع رس و زي
ــهرهاي زيارتي مطلع كنند تا  كيفيت پايين برخي از هتل ها در ش
اين افراد قبل از رسيدن به اين مراكز خود را براي شرايط نامناسب 

آن آماده كنند.
ــال (كه از اواخر  ــته آخرين زائران عمره امس اواخر هفته گذش
ــته تمام شد) به كشور برگشته و اوايل  ــروع و هفته گذش آذر 92 ش
ماه صفر نيز اعزام زائران عمره از سر گرفته مي شود. افزون بر اين 
ــت، در اين ميان از  ــده اس اعزام زائران عتبات عاليات نيز آغاز ش
برخي مشكالت هميشگي زائران مانند تاخير در پروازها، قديمي 
ــتم هاي خنك كننده  ــاختمان هتل ها و نبود سيس بودن برخي س
ــكالت ديگري كه براحتي  ــب كه بگذريم نمي توان از مش مناس

قابل پيشگيري است، گذشت.
ــت مشكالتي كه تعدادي از زائران با آن روبه رو  نكته اينجاس
ــده اند هيچ ربطي به مسائلي مانند ساخت و ساز و طرح توسعه  ش
ــته و فقط به علت نبود نظارت دقيق  ــهرهاي زيارتي نداش در ش
ــفر  ــاق مي افتد، براي نمونه يكي از زائراني كه مدتي قبل از س اتف
ــور بازگشته،  به جام جم مي گويد: هنگامي كه براي  عمره به كش
ــتراحت به هتلم در شهر مدينه رفتم متوجه شدم ملحفه تخت  اس
ــئوالن هتل آن را تعويض نكرده اند.  ــيگار سوخته شده و مس با س
ــرانجام برطرف  ــكل اين زائر با مراجعه و پيگيري خودش س مش
ــد هرچند باال رفتن نرخ ارز كمي هزينه ها  ــد، اما بايد يادآور ش ش

را باال برده است، 
ــئوالن سازمان حج و زيارت براي  ادامه در صفحه 17 اما مس
ــادي دريافت  ــي اي از زائران پول زي ــه چنين خدمات حداقل ارائ

مي كنند.
زائر ديگري نيز درباره مشكالتش در سفر به خانه خدا عنوان 
مي كند: قبل از رسيدن به شهر مدينه تصور مي كردم با هزينه اي 
ــبي اقامت مي كنم، اما هتلي كه  كه پرداخت كرده ام در هتل مناس
ــبيه مسافرخانه بود، وقتي مشكلم را با مدير  به من دادند تقريبا ش
كاروان در ميان گذاشتم، متوجه شدم بخشي از پولي كه پرداخت 
ــت، اين در حالي است كه اگر  كرده ام هزينه بليت هواپيما بوده اس
زودتر از ماجرا مطلع مي شدم در كاروان ديگري ثبت نام مي كردم 

تا در هتل بهتري اقامت كنم.

 نارضايتي يك سوم از زائران عمره
ــازمان حج و زيارت نيز  ــت كه خود مسئوالن س نكته اينجاس
ــب بودن خدمات آگاهي دارند، زيرا سعيد اوحدي، رئيس  از نامناس
سازمان حج و زيارت با اشاره به اين كه 30 درصد از هتل هاي شهر 
ــات از گردونه ارائه خدمات به  ــه به دليل كيفيت پايين خدم مدين
زائران خارج شده است، به جام جم مي گويد: مثال در عمره اخير دو 
هتل در مدينه منوره به دليل طرح توسعه تخليه شد و ناچار شديم 
هتل تعدادي از زائران را جابه جا كنيم، به همين دليل طبيعي است 

بخشي از امكانات از بين برود، اما اميدواريم سطح كيفي خدمات 
افزايش پيدا كند.

ــج و زيارت تصميم  ــازمان ح ــئوالن س با توجه با اين كه مس
ــوان نتيجه  ــا گرفته اند، مي ت ــد از هتل ه ــض 30 درص ــه تعوي ب
ــران در  ــوم از زائ ــال(93ـ  92) يك س ــره امس ــت در عم گرف
ــت كه  ــته اند. اين در حالي اس ــب اقامت داش ــاي نامناس هتل ه
ــئوالن بتوانند هتل هاي مناسبي براي ــد مس  بعيد به نظر مي رس

 جايگزين شدن پيدا كنند.
نصراهللا فرهمند، مديرعامل مؤسسه فرهنگي عمره سعادت 
در اين باره به جام جم مي گويد: قرار است اين مقدار هتل از گردونه 
ــت كه اگر بتوانيم هتل  ــود، اما معيار اين اس ارائه خدمات خارج ش
ــي را از گردونه خارج  ــن كنيم هتل ها ي قبل ــبي را جايگزي مناس

كنيم.
ــاخت ها در شهر مدينه مناسب  ــاره به اين كه زيرس وي با اش
ــت، ادامه مي دهد: بيشتر هتل هايي كه در ده سال گذشته در  نيس
مدينه ساخته شده به دليل طرح توسعه تخريب شده است افزون 
بر اين براساس قانون جديدي كه در اين كشور تصويب شد حدود 

يك ميليون كارگر نيز از عربستان اخراج شده اند.
ــب  ــاره اين كه برخي از زائران از خدمات نامناس فرهمند درب
ــد، عنوان مي كند:  ــز نبودن ملحفه ها گله دارن ــا مانند تمي هتل ه
ــاس قرارداد هتل ها بايد هر سه يا دو روز يك بار ملحفه ها را  براس
ــتورالعملي نيز وجود دارد كه براساس آن نظافت  عوض كنند، دس
ــود، به همين دليل اگر در اين ميان مشكلي  بايد اجباري انجام ش
ــل بايد اين موضوع را  ــد مدير راهنما يا مدير ايراني مقيم هت باش

پيگيري كند.
ــتاد مدينه سازمان حج و زيارت نيز  مهدي حضوري، رئيس س
در گفت وگو با جام جم مي افزايد: اشكال كار اين است كه سازمان 
اطالع رساني دقيقي نداشته و زائران بدون اطالع دقيق از خدمات 
دريافتي به عربستان اعزام مي شوند. اين در حالي است كه درجه 
هتل ها و ايستگاه هاي پروازي سبب تغيير قيمت مي شود، برخي 
از هتل ها نيز بر حسب دوري يا نزديكي مسافت به حرم درجه بندي 

شده است.
ــكل روبه رو  ــود: زماني كه زائر در هتل با مش وي يادآور مي ش

مي شود بايد ابتدا به مدير كاروان اطالع بدهد، البته در تمام هتل ها 
شماره مسئوالن ارزشيابي، بازرسي وجود دارد و زائران مي توانند 

با آنها تماس بگيرند.

 جالي خالي نظارت بر سازمان حج و زيارت
ــيون اقتصادي مجلس در اين باره  محمد باقري، عضو كميس
به جام مي گويد: نظارت مناسبي روي سازمان حج و زيارت وجود 
ــاختاري كه در اين سازمان حاكم است به نظر  ندارد. با توجه به س
مي رسد آنها پاسخگوي سيستم نيستند. بنابراين در سازماني كه 

نظارت وجود نداشته باشد طبيعي است تخلفاتي صورت بگيرد.
ــكالت در اين حوزه بايد نظارت ها  به گفته وي، براي رفع مش
ــاختار به گونه اي تغيير كند كه نظارت پذير شود. تقويت شده و س

باقري تاكيد مي كند: نكته ديگري كه سبب شده خدمات مناسبي 
به زائر داده نشود اين است كه به قول معروف اين سازمان خودش 

مي برد و مي دوزد.
ــود و  ــكالت بايد بجد مطالبه ش ــه وي، رفع اين مش ــه گفت ب
ــيدگي به اين مسائل بايد  ــيون فرهنگي مجلس براي رس كميس

وقت بگذارد.
ــيون فرهنگي مجلس  ــخنگوي كميس ــري، س ــي طاه عل
ــود: در عراق  ــو با جام جم در اين باره يادآور مي ش ــز در گفت وگ ني
زيرساخت ها مناسب نيست، براي بهتر شدن شرايط بايد تعامالت 

بهتري با مسئوالن عراق و عربستان انجام بگيرد.
ــكالت خود را در اين باره به  به گفته وي، مردم مي توانند مش
ــيون فرهنگي گزارش كنند تا نمايندگان آنها را با  اعضاي كميس

مسئوالن سازمان حج و زيارت در ميان بگذارند.
طاهري تاكيد مي كند: پول زيادي از زائران گرفته مي شود، با 

توجه به اين مبلغ بايد امكانات بيشتري به زائران داد.

 حقوق فراموش شده زائران
ــه دليل اين كه زائران زيادي در  ــن ميان بايد تاكيد كرد ب در اي
صف انتظار براي سفر به خانه خدا هستند و براي رفتن به اين سفر 
به پس انداز خود دست نزده اند، مسئوالن سازمان حج و زيارت بايد 
درباره خدماتي كه ارائه مي شود، اطالعات درست و دقيقي به زائر 
بدهند تا به اين شكل زائر بعد از رسيدن به هتل در مدينه، مكه يا 

كربال، شرايط هتل ناراحت نشود.
ــه و  ــت كم بايد نقش ــج و زيارت دس ــازمان ح ــئوالن س مس
ــراي زائران توضيح دهند  ــخصات  هتل ها را به طور كامل ب مش
ــب با  ــفر كاروان خود را تغيير داده و هتلي مناس تا زائر پيش از س
ــته هاي خود پيدا كند.براي رسيدن به اين هدف، مسئوالن  خواس
حج و زيارت بايد از مديران كاروان ها بخواهند تا توضيحات كاملي 
ــازمان حج و زيارت مي تواند  به زائران ارائه كنند.افزون بر اين س
ــخصات و نقشه هتل ها را روي سايت خود قرار دهد تا به اين  مش

شكل، زائران اطالعات الزم را در اختيار داشته باشند.
ــرايط هتل خود  ــد تاكيد كرد اكنون زائران خيلي دير از ش باي
ــوند، زيرا در جلسات آموزشي شان، اطالعاتي درباره  مطلع مي ش
هتل خود به دست مي آورند. اين در حالي است كه تمامي مديران 
ــي، اطالعات كاملي در اين باره  ــات آموزش كاروان ها نيز در جلس
ــفرهاي  ــفر عمره مانند ديگر س به زائر نمي دهند. در حالي كه س
توريستي نيست و نيازي به بازارگرمي از سوي مديران كاروان ها 
ندارد، درواقع نمي توان به زائري كه سال ها انتظار كشيده روياي 

هتل هاي شيك و مناسب داد.
ــازمان حج و زيارت بايد  ــدن اين مشكل، س براي برطرف ش
ــاط ضعف و قدرت  ــر مي كند، درباره نق ــه اي كه منتش در اطالعي
هتل ها اطالعاتي به زائران بدهد.افزون بر اين بايد تاكيد كرد كه 
مسئوالن سازمان حج و زيارت بايد نظارت دقيقي روي هتل هايي 
كه با آنها قرارداد مي بندند، داشته باشند، زيرا برخي از زائران نيز از 
نامناسب بودن وضع ملحفه، روبالشتي، سرويس هاي بهداشتي 
ــكالتي  ــدن چنين مش و نظافت اتاق ها گله دارند.براي تكرار نش
ــازمان حج و زيارت مفاد هر قراردادي را  ــنهاد داد س مي توان پيش
كه  با هتل ها مي بندد، در تابلوي اعالنات هتل نصب كرده و روي 
ــايت سازمان قرار دهد. به اين شكل زائران از حقوق خود مطلع  س
ــئوالن هتل بايد هر چند روز  ــده و به عنوان نمونه مي دانند مس ش

يك بار ملحفه ها را تعويض كنند.
ــاره كيفيت پايين خدمات در عتبات عاليات نيز با توجه به  درب
ــاخت ها حداقل مي توان از توان جمهوري  ــب نبودن زيرس مناس
ــالمي ايران در اين كشور استفاده كرد و سرمايه گذاران داخلي  اس
ــاخت هتل مناسب و به صورت مشاركتي در  و خارجي  را براي س

اين كشور تشويق كرد.
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حق با شماست
هر روز آب در بومهن قطع مي شود

ــهر از  ــهر: پارك فدك قائمش ــهميرزادي از قائمش توكلي ش
ساعت 7 بعدازظهر به بعد محل تاخت وتاز موتورسواران مي شود و 
همين امر آسايش را از مردم استفاده كننده از اين پارك مي گيرد. از 

مسئوالن امر مي خواهيم به اين موضوع رسيدگي كنند.
ــتگار از تهران: از مسئوالن نيروي انتظامي مي خواهيم به  رس
وضع اسفبار پارك شهداي گمنام واقع در خيابان خاوران، خيابان 
ــتري كنند، زيرا وجود اراذل  ــيدگي بيش ــهيد اعظم نظامي رس ش
ــلب  ــه هر روز نيز تعداد آنها افزايش مي يابد، باعث س ــاش ك و اوب

آسايش مردم منطقه شده است.
محبي از كرج: از مسئوالن ذي ربط مي خواهيم به بانك هاي 
عامل اعالم كنند  وام هايي را كه براي تبديل خودروهاي فرسوده 

ارائه مي دهند، با شرايط آسان تري پرداخت كنند. 
جمعي از شهروندان از بومهن: چرا هر روز از 8 صبح آب و برق 

در بومهن قطع مي شود؟
ــانزدهم تير ماه تحت عنوان  ــه: در پي درج پيامي در ش جوابي
ــت» مدير روابط عمومي و امور  ــهر پاكدش «قطع مكرر آب در ش
ــركت آب و فاضالب استان تهران با ارسال نمابري  بين الملل ش
ــيدن فصل تابستان و افزايش دماي  اعالم كرد: با توجه به فرا رس
ــهر پاكدشت تا حد زيادي افزايش  ــتركان آب ش هوا، مصرف مش
يافت و همين مساله سبب افت فشار شبكه آبرساني شد. الزم به 
توضيح است كه با تالش شبانه روزي كاركنان اين شركت در شهر 
پاكدشت مشكل برطرف  شده و آبرساني به شهروندان پاكدشت 

به صورت مطلوب انجام مي شود.
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ــهروند از لردگان: تلويزيون، يخچال و وسايل برقي ما  يك ش
ــردگان بدليل ضعيف بودن برق  ــتان ل در منطقه فالرد در شهرس

مي سوزد. 
يك شهروند از ابهر: كارگر باربري در شهرداري ابهر هستم كه 

بيمه تامين اجتماعي مرا بعد از شش سال قطع كرده اند.
22262142info@jamejamonline.ir

زائران خانه خدا و عتبات عاليات از كيفيت پايين خدمات و نبود اطالع رساني دقيق در اين باره گاليه دارند

اسكان حجاج در مسافرخانه هايي به نام هتل

با توجه به اين كه زائران هزينه زيادي براي سفر به خانه خدا پرداخت مي كنند بهتر است مسئوالن امكانات مناسب تري براي آنها فراهم كنند/ عكس: جام جم

 فروش «كليه» ايراني ها
 به خارج از كشور

ــكان و  ــه كار برخي پزش ــبت ب ــك متخصص  نس يك پزش
ــتان ها كه كليه ايراني ها را از طريق دالل ها به خارجي ها  بيمارس

مي فروشند، گاليه كرد.
ــاره به اهميت و  ــنيم، دكتر بهروز برومند با اش به گزارش تس
ــوي وزارت بهداشت  ــوراي پيوند اعضا كه بتازگي از س جايگاه ش
ــورا بايد با برنامه ريزي هاي  ــت، افزود: اين ش آغاز به كار كرده اس
ــرم آور و غيرقانوني اعضاي بدن و  دقيق جلوي خريد و فروش ش
پول درآوردن برخي پزشكان و بيمارستان ها را بگيرد كه با توسل 
به شيوه هاي غيرقانوني، آبروي مملكت را در تمام مجامع جهاني 
مي برند.برومند تصريح كرد: اولويت اول اين شورا بايد اين باشد كه 
آيا اين كار پيوند اعضاي ايراني ها به خارجي ها، خالف و غيرقانوني 
است يا خير. اين متخصص كليه و مجاري ادرار در پاسخ به اين كه 
آيا برخوردها و ضوابط كنوني برخورد با متخلفان پيوند اعضا از نظر 
ــرد: هم اكنون برخورد با اين  ــت يا خير، عنوان ك قوانين كافي اس

موارد به هيچ عنوان كافي نيست.
ــياه در  ــد با تاكيد براين كه بايد جلوي هر نوع تجارت س برومن
زمينه پيوند اعضا بويژه كليه گرفته شود، بيان كرد: براي افزايش 
ــتفاده از اعضاي بدن افراد مرگ مغزي، به گسترش امكانات و  اس
فرهنگ سازي نياز است. از طرفي وزارت بهداشت هم بايد هر نوع 
ــان امكان آن را  ــد اعضا را براي افرادي كه در ممالك خودش پيون
دارند، ممنوع كند، وگرنه پيوند كليه به خارجي ها فقط بايد از گيرنده 
ــور صورت گيرد، نه اين كه كليه يا ساير  خارجي و تبعه همان كش

اعضاي بدن يك ايراني به بيمار خارجي پيوند زده شود.

 شيوع ايدز در كودكان كار
 45 برابر ميانگين جامعه

ــودكان كار معتاد  ــيوع ايدز در بين ك ــت گفت: ش وزير بهداش
45 برابر كل جامعه است.

ــن قاضي زاده هاشمي افزود: آمار تعداد  به گزارش فارس، حس
ــاس برآوردي كه در  كل كودكان كار را در اختيار نداريم، اما بر اس
ــته ايم، ميزان شيوع ابتال به ويروس ايدز در بين  يك تحقيق داش
ــيار باال و  ــت كه آمار بس كودكان كار معتاد 45 برابر كل جامعه اس
نگران كننده اي است.  وي   ادامه داد: وزارت بهداشت آماده است 
تا براي شناسايي و حمايت از اين كودكان، درمان، تامين امكانات 
و ارائه خدمات بهداشتي به آنها كمك كند، اما از خيرين نيز انتظار 
ــمي  عنوان كرد: كودكان كار با آسيب هاي  همكاري داريم.هاش
زيادي مواجه هستند، شيوع سوء تغذيه در بين آنها باالست و شيوع 
ــت. به  ايدز و بيماري هاي عفوني نيز در بين آنان نگران كننده اس
همين دليل ما بايد اول از همه اين كودكان را شناسايي كنيم و بعد 

بتوانيم خدمات مناسبي به آنها ارائه كنيم.

 ورود 1000 آمبوالنس
 به ناوگان اورژانس كشور

وزير بهداشت از ورود حداقل هزار دستگاه آمبوالنس تا پايان 
امسال به ناوگان اورژانس بيمارستاني كشور خبر داد.

ــمي با اعالم اين كه كمبودهاي  ــن هاش به گزارش مهر، حس
ــرو و امكانات در بخش  ــول دارم، افزود: كمبود ني ــس را قب اورژان
ــتاني، باعث شده تا نتوانيم رضايت مردم و  اورژانس پيش بيمارس
بيماران را فراهم كنيم.وي عنوان كرد: قطعا كمبودها بيش از هزار 
ــت، اما سعي مي كنيم با همكاري دولت و مجلس،  آمبوالنس اس
ــرف كنيم.وزير  ــال آينده برط ــه س ــن كمبودها را ظرف دو  س اي
ــت اظهار كرد: كمبود نيروي انساني نيز از جمله مشكالت  بهداش
ــتيم با برنامه ريزي در اين بخش،  ــت كه درصدد هس اورژانس اس

كمبود نيروي انساني را تامين كنيم.

افزايش شمار قربانيان سالح سرد 
در 2 ماه امسال

ــال تا پايان ارديبهشت 128 نفر به وسيله سالح  از ابتداي امس
سرد جان خود را از دست داده اند.

ــنا، در ماه هاي فروردين و ارديبهشت مجموعا  به گزارش ايس
ــرد  ــالح س ــامل 106 مرد و 22 زن به علت اصابت س 128 نفر ش
ــت داده اند.براساس آماري كه سازمان پزشكي  جان خود را از دس
قانوني منتشر كرده، در فروردين 66 نفر و در ارديبهشت 62 نفر از 
شهروندان به علت اصابت سالح سرد جان خود را از دست دادند.

ــتان هاي تهران با 18 مورد فوتي كه همگي  افزون بر اين اس
آنان مرد هستند و استان خراسان رضوي با 14 مورد فوتي شامل 
ــترين مرگ با  ــتان هاي داراي بيش 13 مرد و يك زن در صدر اس

سالح سرد طي دو ماه نخست امسال قرار دارند.
مقايسه آمار دو ماهه امسال با مدت مشابه سال قبل حاكي از 

افزايش 0/8 درصدي مرگ به وسيله سالح سرد است.


