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به گفته مسئوالن جادههای خورگو اعتباری قریب به 50
میلیارد تومان نیاز دارد که باید از ردیف بودجه ملی به
این امر اختصاص یابد .حتی هفته گذشته نیز مسئوالن
از جادههای روستا بازدید کردند ،تنها درخواست ما از
سالهای گذشته و در حال حاضر ،این بوده و هست
که موضوع مذکور در کمیته برنامهریزی مطرح شود و در
ردیف بودجه و اعتبارات قرار گیرد

نا کامی قاچاقچیان در خروج 300هزار لیتر سوخت قاچاق از کشور
فرمانده مرزبانی هرمزگان از اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق سوخت و کشف سه محفظه پالستیکی موسوم به مشک
ماری در سواحل سیریک خبر داد .به گزارش صبح ساحل سردار حسین دهکی در تشریح کشفیات قاچاق سوخت در سیریک
بیان داشت :مرزبانان پایگاه دریابانی میناب در اجرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی با انجام کار اطالعاتی
و گشت زنی های هدفمند از قصد قاچاقچیان مبنی بر انتقال مقادیر قابل توجهی سوخت به وسیله مشک های پالستیکی
موسوم به مشک ماری مطلع و رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود :پس از بررسی و
صحت خبر ،مرزبانان به محل مورد نظر اعزام شدند.فرمانده مرزبانی هرمزگان اظهار داشت :قاچاقچیان به محض مشاهده
مأموران اقدام به فرار کردند که با سرعت عمل مأموران سه عدد مشک ماری حاوی  300هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف
شد.این مقام ارشد مرزبانی در استان ضمن اشاره به اینکه دستگیری متهمان در دستورکار قرار دارد تصریح کرد :کارشناسان
ارزش سوخت کشف شده را 900میلیون ریال برآورد کرده اند.

قربانیان عدم تامین بودجه
آنــا رام

آبنمای رودخانه شور دهستان خورگو جان
اعضای یک خانواده را گرفت .خانوادهای
که پنجشنبه گذشته برای دیدن پدر و اقوام
راهی این روستا شده بودند و جمعهشب در
هنگام برگشت به سمت بندرعباس ،از آبنما
به عمق رودخانه سقوط کردند .خودروی
پراید درون آب فرورفت ،یوسف کاظمی 43
ساله به همراه همسرش به نام صفیه 40
ساله و دخترش معصومه  3ساله در چاله
رودخانه پر از آب و درون خودرو گیر افتادند و
راه نجاتی نداشتند .آنها قربانی عدم توجه
مسئوالنی شدند که در هر بار بازدید قول
حل مشکالت روستایشان را میدادند اما به
بهانههای مختلف ازجمله نبود بودجه و...
این پروژه ها به فراموشی سپرده میشد .در
سالهای متمادی خانوادههای زیادی در
این جاده پرتردد عزادار عزیزانشان شدند
که به علت سقوط در رودخانه ،تصادفهای
متعدد جانهایی را از دست دادند .در
اطراف این رودخانه شور ،چند کارخانه
شن و ماسه قرار دارد که به گفته اهالی ،از
خا کهای این رودخانه و منطقه برداشت
بیرویه صورت گرفته که موجب عمیق شدن
محل شده است.
تقال نجات در عمق رودخانه
روز عید بود و جادهها پر رفتوآمد .جاده
روستای گردشگر خورگو نیز مانند اغلب مسیرها
شلوغ بود و افرادی یا به دیدن خانواده و اقوام
خود میرفتند و یا راهی آبگرم میشدند.
عقربههای ساعت ،حدود  11صبح را نشان
میداد ،یکی از رهگذران چشمانش به تایر
خودرویی درون رودخانه افتاد و با نزدیکتر
شدن به محل متوجه ماشین پراید شد.
دقایقی نگذشته بود که نیروهای امدادی به
محل رسیدند و خودرو از آب بیرون کشیدند و
در آنجا بود که پیکر بیجان  3نفر نمایان شد.
عباس کاظمی برادر صفیه با بیان اینکه چند
روستا خورگو فاقد اینترنت و خط دهی تلفن
است گفت :پنج شنبه گذشته  29مهرماه،
یوسف مانند هر هفته به همراه خواهرم و دختر
خردسالش برای دیدار خانواده به روستای
«مزرا کو» خورگو آمد و دو پسر  18و  9ساله
آنها در آن روزبه علت کالسهای مجازی در
بندرعباس ماندند چون روستای مزرا کو فاقد
آنتن دهی تلفن و اینترنت است.
وی ادامه داد :ساعت حدود  19روز جمعه،
آنها راهی بندرعباس شدند ،به علت عدم
آنتن دهی در منطقه ،خانواده که در روستا
بودند به خیال اینکه آنها به شهررسیدند و

ما که در بندرعباس بودیم نیز به تصور اینکه در
خورگو هستند جویای احوال آنها نشدیم .این
مرد  42ساله گفت :ساعت  11ظهر یکشنبه
بود از این حادثه باخبر شدیم ،نمیدانیم به
چه دلیل درون آب سقوط کردند اما خواهش
میکنم که مسئوالن برای رفع این مشکل این
جاده ورود کنند ما عزیزانمان را از دست داده
ایم نمیخواهیم عزیزان دیگری جانشان را از
دست بدهند.
وعد ه و وعیدهای مسئوالن
رئیس شورای بخش مرکز خورگو شهرو از
نامهنگاریهای متعدد به مسئوالن استان
در خصوص اینترنت  ،تلفن و راه روستا و
رودخانه شور سخن گفت و افزود 5 :دوره در
شورای اسالمی در این روستا هستم در این
مدت مسئوالن مربوطه ازجمله نمایندگان
مجلس،استانداران،فرمانداران ،روسای برنامهو
بودجه ،روسای راه و ...از این مسیر بازدیدهای
متقابال وعده و وعیدهای در
مکرر داشتند که
ً
خصوص تامین اعتبار الزم دادهشده است.
بالل سلمانی ادامه داد :به گفته مسئوالن
جادههای خورگو اعتباری قریب به  50میلیارد

تومان نیاز دارد که باید از ردیف بودجه ملی به
این امر اختصاص یابد .وی گفت:حتی هفته
گذشته نیز مسئوالن از جادههای روستا بازدید
کردند ،تنها درخواست ما از سالهای گذشته
و در حال حاضر ،این بوده و هست که موضوع
مذکور در کمیته برنامهریزی مطرح شود و در
ردیف بودجه و اعتبارات قرار گیرد .سلمانی
تصریح کرد :حتی بارها گفتم در صورت ردیف
بودجه ،خودمان پی گیر اعتبار میشویم و
فعال قولهایی دادند که امیدواریم محقق
ً
گردد.
وی بابیان اینکه دهستان خورگو دارای 16
روستا 6 ،دهیار و  7شورا است گفت :مسیر
حادثهخیز آبنما رودخانه شور حدود  40سال
قبل ساختهشده است که با توجه به جمعیت
روستا و داشتن مناطق گردشگری مانند آبگرم
گنو ،یکی مسیرهای پر رفتوآمد بندرعباس
است نیاز است این مسیر تعریض و در آن
پل ساخته شود .سلمانی گفت 3 :کارخانه
شن و ماسه نیز در این روستا در حال فعالیت
است که از شن و ماسههای اطراف باالدست
و پاییندست رودخانه شور برداشت بیرویه
دارند ،این هم باعث عمیق شدن چالههای

کشف بیش از  ۲۴۸هکتار زمینخواری
صبح ساحل //
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف بیش از  ۲۴۸هکتار
زمین خواری به ارزش بیش از هفت هزار میلیارد ریال در مهر
سال جاری خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار محمدرضا مقیمی افزود :در
راستای مقابله و مبارزه جدی با جرائم اقتصادی به ویژه مقابله

با زمین خواری ،اجرای طرح عملیاتی مبارزه با جرایم اقتصادی
با انجام کارهای اطالعاتی و پلیسی از تصرفات غیرقانونی اراضی
ملی توسط افراد سودجو در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وی افزود :با بررسی ها و استعالم های صورت گرفته در مهر سال
جاری زمین های متصرفه غیر قانونی به میزان بیش از  ۲۴۸هکتار
از افراد سودجو و اخاللگر در سطح کشور شناسایی شد.رئیس

میز خبر

رفع نقطه حادثه خیز آبنما خورگو قریب به  50میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
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رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد :

توقیف  ۴شناور صید ترال در آبهای
خلیج فارس
گروه حوادث //
رئیس کل دادگستری
هرمزگان از توقیف  ۴فروند
شناور غیرمجاز صید ترال در
آبهای خلیج فارس خبر
داد.
به گزارش صبح ساحل علی
صالحی با اشاره به توقیف چهار
فروند شناور غیرمجاز صید ترال در آبهای خلیج فارس ،اظهار کرد :به دستور مقام
قضایی و در پی گزارش اداره شیالت شهرستان بندرلنگه ،این چهار شناور توسط
ناوگروه منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،شناسایی و
در حوالی جزیره ابوموسی و جنوب جزیره سیری توقیف شدند.وی ابراز داشت:
به منظور صیانت از حقوق عامه و تسهیل زمینه فعالیت بیشتر برای صیادان
بومی ،با صدور دستور ویژه قضایی ،توقیف شناورهای غیرمجاز در آبهای استان
هرمزگان به مأموریت مشترک شیالت ،دریابانی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی
تبدیل شده است.صالحی با بیان اینکه صید ترال باعث تخریب محیط زیست
دریا میشود که باید با آن به شدت برخورد کرد ،گفت :دریا موهبتی الهی است
که امروز در اختیار ما قرار دارد و باید از آن به عنوان امانتی برای آیندگان مراقبت
کنیم و این امر مستلزم قاطعیت در حفاظت از زیستگاههای آبزیان و برخورد
جدی با متخلفین است.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره
به تأ کیدات ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر لزوم صیانت از ثروتهای ملی
در دریا و مقابله با صید ترال ،اظهار داشت :دستگاه قضایی استان هرمزگان در
راستای عمل به سیاستهای ابالغی ،برخورد قاطعانه و بدون اغماض با افرادی
که از طریق صید غیرمجاز ،معیشت مردم و صیادان بومی را به خطر میاندازند در
دستور کار خود قرار داده است.

رودخانه شده است .وی از روزهای بارندگی
مطالبی گفت که هرساله با بارش باران ،راه
خورگو به علت سزاریر شدن آبنمای شور بسته
میشود.

توقیف  ۱۸دستگاه خودروی سواری حامل
سوخت قاچاق در بندرعباس

عدم ارسال نامه
رئیس شورای بخش مرکز خورگو از ارسال
نامههای مکتوب متعدد به مسئوالن گفت
اما مهرداد حسنزاده مدیرکل مدیریت بحران
استانداری هرمزگان از نامهنگاری در این
خصوص اظهار بیاطالعی کرد و گفت :در این
مدت از سوی اهالی ،شورا و دهیار خورگو نامه
رسمی و مکتوب به دست ما نرسیده است ا گر
حتما پی
نامهای به این اداره کل ارسال شود
ً
گیر خواهیم بود و میتوان از اعتبارات بحران
در خصوص ایمنی راهای آنجا در نظر گرفت و
ا گر اعتباری نداشته باشیم میتوانیم اداره راه
را مکلف کنیم که موانع و مشکالت را برطرف
کند.

گروه حوادث //
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان از توقیف  ۱۸دستگاه
خودروی سواری حامل سوخت قاچاق در بندرعباس خبر داد.
به گزارش صبح ساحل مجتبی قهرمانی افزود :این خودروها در نتیجه اجرای
طرح ضربتی قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت دادسرای
عمومی و انقالب بندرعباس در شب گذشته شناسایی و توقیف شدند .وی
همچنین یادآور شد :از این خودروها  ۱۸هزار لیتر سوخت قاچاق نیز کشف و
ضبط شده است .دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان همچنین
تصریح کرد :قاچاقچیان سوخت عالوه بر جریمه نقدی و مجازات حبس به
ضبط اموال ناشی از جرم محکوم می شوند و همچنین در راستای اجرای ماده
 ۲۰قانون مبارزه با قاچاق کاال؛ تمام خودروهای توقیف شده نیز به نفع دولت
ضبط خواهند شد.

خانه ابدی خانواده کاظمی
دانش آموزان مقطع دبستان یکی از روستاهای
سرخون چند روزی است که معلم ندارند،
صفیه کاظمی معلم آنها درون خودروی
پرایدی بود که درون آبنما رودخانه شور
جان باخت .وی دیروز در کنار همسر و دختر 3
سالهاش در آرامستان دهستان خورگو به خا ک
سپرده شدند.
سرهنگ مهدی نیکبخت رئیس پلیسراه
هرمزگان علت و عوامل این حادثه را توسط
کارشناسان در دست بررسی خواند.مطالبه
رفع مشکالت ذکر شده  ،مطالبه امروز و
فردا اهالی نیست بلکه همیشه از مسئوالن
بهخصوص نمایندگان خواستند که در این
مورد مهم که جان انسانهای بیگناهی
ازدسترفته است بهصورت قاطع ورود
کنند.

پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه با هماهنگی مراجع
قضائی ،اراضی موصوف خلع ید شد ،گفت :کارشناسان ،ارزش
زمین های مورد نظر را هفت هزار میلیارد ریال ریال برآورد کرده
اند.وی افزود :در این رابطه  ۱۸متهم دستگیر و پس از اعتراف با
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی
شدند.سردار مقیمی ادامه داد :پلیس امنیت اقتصادی با آمادگی
کامل هیچ گونه اجازه ای به سودجویان و اخاللگران و زمین
خواران برای ادامه جرائم نمی دهد و بدون هرگونه مماشاتی با
آن ها برخورد می کند.

کشف  34هزارلیتر گازوئیل قاچاق
دربندرعباس
گروه حوادث //
فرمانده انتظامی استان از کشف  34هزارلیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان
«بندرعباس» خبر داد.
به گزارش صبح ساحل سردار « غالمرضا جعفری « در تشریح این خبر اظهار
داشت :در راستای مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی ،ماموران انتظامی
شهرستان «بندرعباس» با انجام اقدامات اطالعاتی از یک محل تخلیه و
بارگیری سوخت قاچاق در یکی از روستاهای شهرستان مطلع و پیگیری
موضوع را در دستور کار قرار دادند .وی افزود :مأموران ضمن هماهنگی با مقام
قضائی با تشکیل چندا کیپ به محل مورد نظر اعزام و در حین گشت زنی یک
دستگاه خودرو حامل سوخت در حال خروج از یک باب منزل را مشاهده و
متوقف کردند.فرمانده انتظامی استان بیان داشت :مأموران با محاصره چهار
دیواری و در یک اقدام ضربتی و سریع5دستگاه خودرو نیسان ،یک دستگاه
خودرو 405و دو دستگاه کامیونت که در حال تخلیه و بارگیری سوخت قاچاق
بودند توقیف و به مقر انتظامی منتقل کردند.این مقام ارشد انتظامی استان
با اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو ها و محل34هزار لیتر سوخت قاچاق
کشف شد تصریح کرد:در این رابطه 5متهم دستگیر و تالش جهت دستگیری
سایر قاچاقجیان متواری در دستور کار پلیس است.سردار «غالمرضا جعفری»
تصریح کرد :سوخت های کشف شده با تانکر حمل سوخت به شرکت پخش
فرآورده های نفتی تحویل و در این رابطه پرونده تشکیل و متهمان جهت سیر
مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند .فرمانده انتظامی استان ضمن
تأ کيد بر عزم پليس در برخورد با قاچاق سوخت و فرآورده هاي نفتي خاطر
نشان کرد :پديده قاچاق عالوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور ،زمينه ساز جرايم
ديگر در سطح جامعه مي شود.

