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 7مفقود ایرانی درحادثه مکه
پازل های گمشده حادثه سقوط مرگبار جرثقيل در مسجدالحرام

شماره شوک 1083
تولد يك ستاره جوان

گروه شوك :س�ازمان فضايي ناسا از
لحظه تولد يك س�تاره ج�وان در فضاي
كيهانيعكسزيباييمنتشركرد.
هسته اين ستاره بسيار فعال بوده و موادي
را هن��گام ش��كلگيري ب��ه صورت ديس��ك
درخشان در فضاي كهكش��اني منتشر كرده
اس��ت.دانيل تامايو از دانش��گاه تورنتو كانادا
ميگوي��د :ن��ام علمي اين س��تاره Star HL
است؛ س��تارهاي بس��يار جوان كه در صورت
فلكي گاو ق��رار دارد و فاصلهاش با زمين 450
س��ال نوري است.درخشندگي و ميزان حرارت
س��تاره جوان نشان ميدهد كه سن آن كمتر از
 100هزار سال است .ستاره درخشان به وسيله
ديسك نوري كارتي شكل احاطه شده است كه
حركت چرخشي ديس��ك فعل و انفعاالت اين
ستارهجوانرانشانميدهد.اينستارهبهوسيله
تلسكوپغولپيكرمستقردرشيليكشفوازآن
تصويربرداريشدهاست.ايندانشمندميگويد:
آنچه ما را ش��گفتزده كرده وجود س��ه شكاف
بيرونيدراطرافستارهاستوشكلظاهرياين
شكافها بيضوي است .در حال انجام تحقيقات
هس��تيم تا سرمنشأ اين ش��كافهاي منظم را
بيابيم .شكلگيري حلقههاي آتشين ميتواند
علتهاي مختلفي داشته باشد.

تحلیل شوک
بازگشت مجرمان
به جامعه و تكرار جرم

دكتر محمود روحاالميني ،مدير پژوهشي
انجمن جرمشناسي كرمان

يكي از مش��كالتي ك��ه در جامع��ه امروز
اي��ران وجود دارد ،افزاي��ش جمعيت كيفري
زنداني��ان اس��ت و از آنجايي ك��ه نميتوانيم
زنداني��ان را در زن��دان نگه داري��م ،بناچار به
زنداني��ان مرخصيهاي��ي داده ميش��ود كه
در زندان حضور نداش��ته باش��ند و همين امر
باعث تكرار جرم از سوي مجرمان و تبهكاران
ميش��ود .متأسفانه ما س��ريعاً حكم زندان را
براي متهمان ص��ادر ميكنيم و ت��ا آنها وارد
زندان نشدند ،تحت عنوان مرخصي تشويقي،
رأي باز استحقاقي و ...از زندان آزاد ميشوند و
همين امر باعث ميشود مفهوم واقعي زندان از
دست برود .زندان حكم يك تفريحگاه را پيدا
كرده است.
ب��ه عنوان نمونه فردي ب��ه جرم پنج كيلو
تري��اك به حبس محكوم ميش��ود ،اما چون
درآمد حاصل از آن زياد اس��ت ،پس از آزادي
باز هم ب��ه كارش ادامه ميده��د و اينبار كه
دس��تگير شد ،به دليل س��ابقه حتي به اعدام
محكوم ميشود .در اين رابطه يا افراط شده يا
تفريط .خوب است بدانيم كه در حقوق فرانسه
قاضي صادركننده حكم و اجراي حكم اختيار
دارد ف��رد مجرم را كه مث ً
ال بايد پنج س��ال در
زندان به سر ببرد ،بيشتر نيز زنداني كند و اين
امر طبق اقدام تأميني صورت ميگيرد .در اين
اقدام جامعه از حالت خطرناك از سوي مجرم
محافظت ميكند و اين امر جدا از صدور حكم
اس��ت.اين تبهكاران تا زماني كه اصالح نشده
باش��ند و براي جامعه مضر باش��ند ،حتي اگر
دوره محكوميتشان نيز به اتمام رسيده باشد،
ب��از هم در زندان ميمانند اما در كش��ور ما به
اين موارد توجه نميش��ود و ج��اي اين اقدام
در كش��ور ما خالي اس��ت .زندانها پر است از
جمعيت زنداني! به عنوان نمونه جالب اس��ت
بدانيد كه در كرمان س��ال گذش��ته به حدود
 20نفر زنداني مرخص��ي دادند و آنها را با هم
آزاد كردن��د و اين افراد بالفاصله پس از آزادي
به جاي رفتن خانه در منطقه معروف شهر در
خيابان ش��هاب حاضر ش��دند و دست به 50
سرقت زدند و س��پس به خانههايشان رفتند
و پس از مدتي از سوي پليس دستگير و روانه
زندان ش��دند .بايد براي اين مشكل به دنبال
راهحل��ي بود.اگر در كن��ار زندانهاي دولتي،
يك زندان خصوصي تش��كيل شود كه هزينه
آن برعه��ده خود مجرمان باش��د و در ازايش
از امكانات بيش��تري بهره ببرند و تنها بمانند،
مطمئناً از جمعيت زندانيها كاس��ته خواهد
ش��د و بهتر و با ش��رايط مناسبتري ميتوان
از آنها نگهداري كرد و تحت آموزش قرارش��ان
داد .قرار است در ندامتگاه آزادي زندانيان از آنان
گرفته ش��ود .در زندانهاي خصوصي ميتوان
متهمان جرايم غيرعمد و س��بك را نگهداري
كرد و هزينهها با خودش��ان باش��د يا حتي در
خانههايشانمحاصرهشوندوالبتهاگرخطرناك
نيس��تند و با نصب دوربينها از سوي مأموران
تحت نظر باش��ند و اين زندانهاي خصوصي
تحت نظر دولت نظارت ميش��وند.در فروش
اموال غير و كالهبرداريهايي از اين دست نيز
بايد به فكر راهكارهايي بود تا از كالهبرداريها
كاسته و تعداد محكومان در زندان نيز كاهش
يابد .به طور مثال اگر در قانون آورده ش��ود كه
تمام��ي معامالت بايد از س��وي دفاتر اس��ناد
رس��مي صورت گيرد يا اگر خيلي مهم نيست
حتماً با حض��ور يك وكيل باش��د ،مطمئناً از
كالهبرداريها كاس��ته خواهد ش��د و در غير
اين صورت ميتوان گفت جنبه كيفري از بين
ميرود.ماميتوانيمكيفيتزندانهاراباالببريم
كهاينامردرحقوقبينالمللنيزجايگاهخوبي
خواهد داشت و طبقهبندي زندانيان و ساخت
زندانهاي خصوصي و هزينه آن از سوي خود
تبهكاران در كنار زندانهاي دولتي ميتواند از
افزايش مجرم��ان در زندانها جلوگيري كند
و بيش��تر آنها را آماده براي بازگش��ت سالم به
اجتماع و خانواده كرد.

پايانمس�افرتهاي

 8مرد خطرناك

اين تبهكاران از كيفقاپهاي حرفهاي بودند
گروه ش�وك :هش�ت مرد خطرناك كه همگي در زندان با
هم دوست بودند با س�فر به شهرهاي مختلف به سرقتهاي
خياباني دست ميزدند.
چن��دي پيش مأموران اداره  18پلي��س آگاهي تهران در جريان
فعاليت س��ازمانيافته باند تبهكاران حرفهاي در ش��اخه كيفقاپي
قرار گرفتند كه اعضاي آن با آزادي از زندان دور هم جمع ش��ده و با
س��فر به شهرهاي ديگر و پرسهزني در مناطق مختلف تهران در برابر
مراك��ز تجاري و بانكها به كمين نشس��ته و به ش��كارهاي خياباني
دست ميزدند.
كارآگاهان پس از اقدامات اطالعاتي توانس��تند گردانندگان اين
باند را يكي پس از ديگري شناس��ايي كنند و خود را در برابر هش��ت
م��رد خطرناك ببينند.بالفاصله نادر ،علي ،داود ،مرتضي ،محس��ن،
ول��ي ،امير و ابوالفضل  24تا  53س��اله در لوي��زان ،پيروزي ،خيابان
نيروي هوايي ،بل��وار ابوذر و خيابان نبرد تحت كنترل نامحس��وس
كارآگاهان قرار گرفتند و خيلي زود شگرد آنها فاش شد.گردانندگان
باند كيفقاپي ابتدا به زاغزني در ش��عبههاي بانك دست زده سپس
با تعقيب طعمههايش��ان با روش پنچر كردن الستيك خودرو نقشه
كيفقاپيها را اجرايي ميكردند و اگر با مقاومتي روبهرو ميش��دند
از قمه و قداره براي ترس��اندن طعمههايش��ان اس��تفاده ميكردند.
همزمان با اقدامات فوق تخصصي ،كارآگاهان خود را در برابر مردان
و زنان زيادي ديدند كه همگي در دام اين باند س��ازمان يافته افتاده
بودند.
يكي از مردان كه با ديدن عكس يكي از تبهكاران به نام نادر وي را
شناسايي كرده بود به كارآگاهان گفت :از شعبه بانك خيابان هنگام
و مي��دان الغدي��ر  7ميليون تومان پول گرفتم و قص��د واريز آن را به
حساب بانكي ديگري داش��تم اما با خروج از بانك ناگهان نادر كيفم
را قاپيد و بس��رعت س��وار موتور همدستش ش��د و هر دو گريختند.
كارآگاه��ان كه به ردپاها و س��رنخهاي وي��ژهاي از  8مرد خطرناك

رس��يده بودند پي بردند قديميهاي اين دزدان از س��ال  59تاكنون
بارها به خاطر س��رقت ،تهديد ،موادمخدر ،كالهبرداري ،زورگيري،
جعل ،تخريب ،س��رقت داخل خودرو و رفتارهاي خش��ونتآميز در
ش��هر تهران و ديگر شهرهاي ايران دستگير شده اند و بارها به زندان
افتادهاند اما پس از آزادي باز به دنياي مجرمان بازگشتهاند.
امير كه يكي از حرفهايهاي اين باند است  12بار به خاطر سرقت،
تهدي��د و ايراد ضرب و جرح و مرتضي به خاطر كيفقاپي ،س��رقت،
اخالل در نظم ،سرقت داخل خودرو و جيببري به زندان افتادهاند.
وقت��ي كارآگاه��ان تحقيقات ويژه خ��ود را به مرحل��ه عملياتي
رساندند و توانستند مخفيگاه مردان خطرناك را شناسايي كرده و در
حالي كه فاش كرده بودند بيشتر جرايم اين باند در شهرهاي شمالي
و حاشيهاي تهران بوده اس��ت با عملياتهاي همزمان همه اعضاي
باند را دستگير كردند.
اين مردان تبهكار پس از دس��تگيري در حالي كه مدارك زيادي
از آنان به دس��ت آمده بود كه نش��ان ميداد كيفقاپيهاي سريالي
داش��تهاند همگي ادعاه��اي عجيبي از بيگناهي كردن��د تا اينكه با
طعمههاي خودش��ان مواجهه حضوري داده شدند و با ديدن تصاوير
دوربينهاي مداربسته چارهاي جز اعتراف نديدند.نادر كه از اعضاي
اصلي باند است ،گفت :هر كدام از ما بارها در زندان همسلولي بوديم
و دوس��تيهايمان قديمي اس��ت .در اين باند وظايف مختلفي روي
دوش هر كس بود؛ يكي از بچهها موتورس��وار خوبي اس��ت كه بايد
پش��ت فرمان مينشس��ت ،ديگري چاب��ك بود كه باي��د كيفقاپي
ميكرد و برخ��ي نيز كه ظاهري موجه داش��تند در بانكها و مراكز
تجاري زاغزن��ي ميكردند.بناب��ر اين گزارش ،بازپ��رس پرونده در
دادس��راي ناحيه  34ته��ران با توجه به گس��تردگي جرايم اين باند
در تهران و ش��هرهاي مختلف خواس��تار انتش��ار تصاويرشان شد تا
كس��اني كه در دامهاي مش��ابه افتادهاند ب��ه اداره  18پليس آگاهي
تهران مراجعه كنند.

مرگ اسرارآمیز يك زن در حياط پشتي خانه
گروه شوك :پیکر بیجان زن  65سالهای در حياط خانهاش پیدا شد و معمايي را پيش روي پليس قرار داد.
یکی از بستگان اين زن هنگامی که از غیبت او نگران شده بود به جستوجویش پرداخت و جسد او را در حیاط
پش��تی خانهاش پیدا کرد.بنابر این گزارش ،عصر روز شنبه  21ش��هریور ماه سال جاري ساکنان محله چاله پشت
ش��هر نکا با شنیدن فریادهای کمک خواهی یکی از همس��ایهها به طرف خانه ویالیی او دویدند.آنان وقتی خود را
به اين محل رس��اندند با پیکر بیحرکت زن همس��ایه در حالی روبهرو شدند که در محوطه پشتی حیاط خانه روی
زمی��ن افتاده بود.با اطالع این ماجرا به پلیس ،اکیپی از مأموران پليس بس��رعت خود را به محل حادثه رس��انده و
تحقیق در باره ماجرا را آغاز کردند.براس��اس مش��اهدات آنها قربانی حادثه زن سالخوردهای بود که با اصابت جسم
سخت به سرش از پای در آمده بود.براساس تحقیقات پلیس قربانی حادثه  65ساله بوده و با همسرش در این خانه
ویالیی زندگی میکرد.شنیدهها حکایت از سرقت طالهاي قربانی حادثه دارد اما هنوز در باره این ماجرا تحقیقات
تکمیلی در حال انجام است.با انتقال جسد قربانی حادثه به پزشکی قانونی تحقیقات تخصصی تیم پزشکان قانونی
مازندران در باره س��اعت و علت واقعی مرگ این زن آغاز ش��ده است.به دستور دادستان نکا تحقیقات دقیق درباره
این حادثه در حال انجام است.

جزيرهاي اسرارآميز

زندگي به روش باستاني در

گروه ش�وك :زندگي اس�رارآميز قبيل�هاي در
جزيرهاي در فيليپين سوژه عكاسان شده است.
نام اين قبيله اس��رارآميز «تاگبانوا» است كه ساكنان
آن در محل س��كونت خود بدون برق و با كمترين امكانات
زندگي ميكنند.يعقوب مائنتز عكاس ميگويد :دو هفته
ب��ا اين قبيل��ه زندگي ك��ردهام و از آداب و رس��وم زندگي
عجيبشان آگاه شدهام .آنها هر روز از خواب بيدار ميشوند
و بيش��تر وقت خود را صرف ش��نا و صيد ماهي به شيوهاي
سنتي ميكنند .شيوههاي خاص ماهيگيريشان از پدران
به پس��ران منتقل و براي سالها حفظ شده است.ساكنان
اين جزي��ره از بورنئو به تاگبانوا نقل مكان كردهاند و ماهي
غذاي اصلي ساكنان اين قبيله است .در كنار ماهي ،موجودات و گياهاني هم كه در آبهاي فيروزهاي زيست ميكنند در
زنجير ه غذايي مردم اين قبيله قرار دارد كه ش��امل جلبكهاي دريايي ،خيار دريايي ،هشت پا و ...است.بوميان با خشك
كردن خيارهاي دريايي آنها را در بازارهاي خارجي به مبلغ  13دالر براي هر كيلو به فروش ميرسانند.بسياري از مصالح
ساختماني در جزيره از صخرههاي سنگي تهيه ميشود .خانههاي اهالي قبيله بدون برق بوده و با نور شمع در شب روشن
ميشود.آنان افرادي مهماننواز و خوش برخورد هستند كه صبوري و آرامش زندگيشان حيرتانگيز است.

حادثه س�قوط جرثقيل در مكه :جمعه گذش�ته ،روزي فراموشنش�دني در تاريخ عربستان سعودي
بود .در اين روز س�قوط جرثقيلي بزرگ متعلق به خاندان ثروتمند بنالدن بر س�ر زائران خانه خدا در
مهمترين ساختمان عربستان سعودي باعث مرگ بيش از  107تن و زخمي شدن صدها نفر ديگر شد.
تعداد
حجاج ایرانی
کشته شده
به  5تن رسید

ولي اسماعيلي
خراسان جنوبي

محمد مجلسي
تهران

عليرضا عامري
سمنان

اظهارنظرهاي س�ؤالبرانگيز  :در حالي كه بس��ياري از مردم
و زائران مكه در ش��وك حادث��ه عجيب س��قوط جرثقيل در صحن
مسجدالحرام بودند ،گروهي از مفتيهاي سرشناس سعودي دست
به مصاحبههاي عجيب��ي زدند .مفتيهاي اعظم س��عودي از مردم
خواستهاند تا اين حادثه را از سياست دور دانسته و به مراسم بااهميت
و پرفيض حج بپردازند.ش��يخ عبدالعزيز آل ش��يخ در گفتوگوهاي
خود در نماز جمعه رياض بيان كرد كه براي حمايت از روح وحدت و
تقوا در ميان مسلمانان مراسم حج به عنوان يكي از پنج ركن اساسي
اس�لام همچون گذشته اجرا شود.پس از سخنرانيهاي مكرر در اين
ارتباط ،اين س��ؤال پيش ميآيد كه چرا مفتيهاي اعظم عربس��تان
س��عي دارند تا اين حادثه را از
سياست دور كنند.
بررسی  4عامل سقوط جرثقیل
ديدارپادش�اهعربس�تان
ازمحلحادثه :ش��اه س��لمان
پادشاه عربستان پس از بازديد
از مح��ل حادث��ه و مالق��ات با
مجروح��ان اي��ن حادث��ه در
بيمارس��تان ق��ول داد ت��ا اين
حادثه را شخصاً پيگيري كرده
و علت اصلي س��قوط جرثقيل
را بر س��ر زائران مسلمان بيابد.
پادشاه عربس��تان پيام تسليت
خود را ب��ه بازماندگان خانواده
قربانيان بيان كرد.
عل�ت اصل�ي حادث�ه
س�قوط جرثقيل  :با وجودي
صابر پيربرناش ،مدير روابط عمومي س�ازمان نظام
ك��ه حم�لات تروريس��تي در
مهندس�ي س�اختمان اس�تان تهران گف�ت :طراحي
پس سقوط جرثقيل در صحن
جرثقيله�اي برجي براس�اس دو معيار ميزان ش�دت
مس��جدالحرام اذهان مردم را
باد و ش�رايط منطقهاي انجام ميش�ود .سازندگان اين
به خود مش��غول كرده اس��ت،
جرثقيله�ا ،پيش از طراحي اين وس�يله بايد ش�رايط
س��ليمان بنعب��داهلل عمرو از
منطقهاي؛ ميزان ش�رجي بودن هوا و حداكثر س�رعت
ش��بكه العربيه گف��ت :بادهاي
باد را بس�نجند .گاه�ي اوقات اي�ن جرثقيلها در يك
غيرمنتظره و طوفان قدرتمند
جا ساخته ش�ده و در مكان ديگري مورد استفاده قرار
در كنار رعد و برق باعث لرزش
ميگيرند كه در اين حال�ت بايد تغييراتي در تنظيمات
جرثقيل و س��رانجام سقوط آن
اي�ن جرثقيله�ا ص�ورت گي�رد از جمل�ه اينكه طول
شده است.خالد مائينا سردبير
عمرش�ان را كم كنند يا ارتفاع آنه�ا را پايين بياورند و
روزنامه جده نيز خاطرنش��ان
همچنين بازديده�اي دورهاي را نيز افزايش دهند .اگر
كرد :طوفان به حدي قوي بوده
س�رعت باد بيشتر از سرعت تعيين شده براي جرثقيل
كه برخي از درختان را از ريشه
باش�د بايد ارتفاع و ظرفي�ت باربري پايي�ن آيد .نكته
درآورده اس��ت و اگر حادثه  4تا
مهمتر استفاده از سنسور سرعت سنج باد است.
 5س��اعت زودتر اتفاق ميافتاد
پيربرناش ادامه داد :اين سنس�ورها در هر جرثقيل
تعداد كشتهش��دگان بس��يار
روي سرعتي تنظيم ميشوند و در صورتي كه باد به آن
بيشتر ميبود.
سطح برسد دس�تگاه از حالت بهرهبرداري خارج شده
مناط�ق
تعمي�ر
و به ص�ورت خ�ودكار از كار ميافت�د.وي درباره علت
آس�يبديده :عرفان العلوي
س�قوط جرثقيل در مكه نيز گفت :در اي�ن حادثه بايد
از بنيانگذاران ميراث اس�لامي
چند عامل بررسي شود؛ اينكه آيا طراحي اين جرثقيل
در عربستان گفت :حضور دهها
براي اين منطقه مناسب بوده است يا خير؟ نكته بعدي
جرثقيل در اطراف مسجد نوعي
اينكه آيا اين جرثقيل در جاي ديگري ساخته شده و به
غفلت مسئوالن بوده است .وي
مكه منتقل ش�ده و آيا يا براي كار در شرايط منطقهاي
مرگ زائ��ران را ب��ه قتل عامي
مكه س�اخته ش�ده اس�ت؟ مورد سوم نيز س�رعت باد
شبيه به يك بمبگذاري تشبيه
حداكثري تنظيم ش�ده براي اين جرثقيل است كه بايد
و خاطرنشان كرد كه مسئوالن
ديد آيا ب�ا حداكثر باد منطقهاي همخواهي داش�ته؟ و
هيچ اهميتي به ميراث نداده و
همچنين سنس�ور بادس�نج آن در چه سرعتي تنظيم
بهداشت و ايمني در مكه براي
ش�ده اس�ت .در صورتي كه اين موارد مش�خص ش�ود
زائران رعايت نميشود.
ميتوان درباره علت ،توضيح دقيقتر داد.
زائران ديگ�ر درامانند :

م زهي
سيدمحمد هاش 
سيستان و بلوچستان

سيفا ...اسدي مينا
همدان

محمد عبيد مرزوعي رئيس حجاج عربس��تان به خليج تايمز گفت:
زائران نبايد نگران وضعيت س�لامتي خود باشند و بايد بدانند كه در
امانند.
افزايش شمار قربانيان حادثه مكه  :در پي اخبار منتشر شده از
سوي منابع پزشكي عربستان سعودي ،قربانيان حادثه سقوط جرثقيل
در مكه افزايش يافته اس��ت و برخي از زخميان نيز جان خود را از دست
دادهاند.
شروع تحقيقات به دستور امير مكه  :خالد الفيصل امير منطقه
مكه دستور داده  2كميته تحقيق براي روشن شدن علل حادثه سقوط
جرثقيل در مسجدالحرام تشكيل شود.اين در حالي است كه احمد بن
محمد المنصوري سخنگوي رسمي امور مسجدالحرام و مسجد نبوي
بيان كرد كه علت سقوط جرثقيل بر سر زائران باد و طوفان و باران شديد
بوده است.
آمادهباش در عربس�تان  :وزارت بهداش��ت عربستان خبر داد
كه همه بيمارس��تانها وضعيت قرمز داش��ته و به حالت آمادهباش
درآمدهاند .اين در حالي اس��ت كه وزارت دفاع به همه دس��تگاههاي
امنيتي عربستان حالت آمادهباش داده است.
شناسايي اجس�اد  5زائر ايراني  :معاون سازمان حج و زيارت
خبر از شناس��ايي چهار جس��د ايراني در ميان كش��ته شدگان داد.
اي��ن در حالي اس��ت كه روز گذش��ته تنها نام يك ايراني در ليس��ت
كشتهشدگان ديده ميشد.حميد محمدي بيان كرد كه در گفتوگو
با كاروانهاي ايراني خواستار نام مفقودشدگان و گمشدگان شديم.
در پي جس��توجوها جس��د چه��ار ايراني در ميان كشتهش��دگان
شناس��ايي شد.كشتهش��دگان سيدمحمدهاش��م زهي از سيستان
و بلوچس��تان ،عليرضا عامري از اس��تان س��منان ،ولي اسماعيلي از
خراسان جنوبي ،محمد مجلسي از تهران و سيفاهلل اسدي مينا 45
ساله از همدان معرفي شدند.
آخرين خب�ر جرثقيل  :حميد محمدي مع��اون حج و عمره و
عتبات و س��ازمان ح��ج و زيارت نيز اعالم كرده اس��ت در اين حادثه
هفت زائر ايراني نيز مفقود ش��دهاند و تالش ب��راي رديابي آنها ادامه
دارد.آخرين اخبار حاكي اس��ت شاه سلمان بيان كرد كه همه داليل
اين حادثه را تحت بررس��ي قرار داده و نتايج را اعالم خواهد كرد.اين
در حالي اس��ت كه روز گذش��ته يك مهندس مس��ئول توسعه حرم
عربس��تان از تيم عملياتي س��اختماني بنالدن بيان كرد كه در اين
حادثه جرثقيل هيچ نقص فني نداشته است.
آخري�ن آمارها از زائران حادثه ايراني :سعيد اوحدي رئيس
سازمان حج و زيارت درباره آخرين اخبار حادثه مكه به شوك گفت:
«ديشب خبري به نقل از خبرگزاري العربيه روي سايتها رفته است
كه تعداد كشتهشدگان ايراني را  25نفر اعالم كرده بود كه ما اين آمار
را به كلي تكذيب ميكنيم .طبق تحقيقات انجام شده تا ديروز  -شنبه
 21شهريور  -كار درماني و جمعآوري مجروحان به بيمارستان حج
و زيارت انجام ش��ده اس��ت و تنها  6نفر كه نياز به جراحي داشتند در
بيمارستان النور عربستان بس��تري شدند».وي ادامه داد« :تا ديروز
م��رگ يكي از زائران همداني قطعي اعالم ش��ده بود اما براي گرفتن
آمار دقيقتر ،ديروز بخش��نامهاي به كاروانها داديم كه گمشدگان
خود را اعالم كنند .طبق بررسيها  11نفر به عنوان ايرانيان گمشده
اعالم ش��دند كه با جستوجو در بيمارستانها و سردخانهها جسد 4
نفر از زائران در س��ردخانههاي عربستان پيدا شد كه با قطعي شدن
مرگ آنها ،خانوادههايش��ان را در جريان گذاشتيم».اوحدي درباره
زائران گمش��ده نيز گفت :اين  7زائر ،س��ه زن و چهار مرد هس��تند
كه گمشدنش��ان به خانواده و بستگانشان اعالم شده است ،بنابراين
خانوادههاي زوار ،ديگر نگران نباش��ند .در حال حاضر س��تاد امداد
گمشدگان و سازمان حج و زيارت در بيمارستان مكه بسيج شدهاند
اما هنوز به نتيجهاي نرس��يدهايم .براساس جمعبندي سازمان حج
و زيارت در اين حادثه  32زائر ايراني مجروح ش��دهاند ،پنج نفر جان
باخته و هفت تن ديگر نيز گم شدهاند.

