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راندن تا مرز با نهایت سرعت و بدون توقف

جان شوتیها روی پدال گاز
است اما شــوتیها از ترس دستگیری مجبورند
از راههای فرعی بروند که گاه  ۴۸تا  ۷۲ســاعت
زمــان میبــرد .در ایــن مســیر خطــرات زیادی
وجــود دارد و خیلیهــا میمیرند 20 .ســال این
راه را رفتــهام و آمــدهام .از رانندگانــی کــه زنده
زنــده در آتــش ســوختند تــا جوانهایــی کــه در
تابســتانهای گرم صحرا از تشــنگی در مسیرها
تلف شــدند به چشم دیدهام و میدانم این راه
عاقبتــی ندارد اما چون هیچ شــغلی در اســتان
وجــود نــدارد جوانــم را راهــی همیــن جادهها
کرد هام.
او که از کم توجهی به مرزنشــینان گالیهمند
اســت ،ادامــه میدهــد :چنــدی پیــش ســپاه
پاســداران طرحــی تحــت عنــوان بهکارگیــری
نیروهای بومی برای امنیت مرزها را اجرا کرد تا
نیروهای بومی در حفظ امنیت مرزها مشارکت
داشــته باشــند اما بهجای آن شــرایط ویژهای را
برای آنان لحاظ کرد .بر این اســاس یک ســری
برگههــا کــه بــه «کارت هماهنگــی» معــروف
اســت دراختیــار رؤســای قبایــل قــرار گرفت تا

قبایــل بخــرم .حتی اگــر ایــن کارتهــا را بخرم
تنها میتوانم یک خودرو ســوخت ببرم .بنزین
در این مناطق ســهمیهبندی است و برای اینکه
بتوانیــم همیــن کار قانونی را هــم انجام دهیم
بایــد هــر گالــن  ۲۰لیتــری بنزین برای ســوخت
ماشــین هایمــان را ۱۰۰هزار تومــان در بازار آزاد
خریــداری کنیــم .اگرهمــه اینهــا را کــه در نظــر
بگیریم در آخر چیزی برای ما نمیماند.
این شــوتی کهنه کار از خطرات کار میگوید:
میدانیــم کــه ســرعت باال خطــرات زیــادی به
همــراه دارد .اگــر بــه خودروهــای مــان شــلیک
نکنند ما هم نیاز بســرعت باال نداریم .از ســوی
دیگــر زمانی که ما ســوخت را تحویل میدهیم
هیــچ پول نقدی بــه مــا داده نمیشــود .آنها از
طریــق واســطههایی کــه در اســتان دارنــد بعد
از تحویــل دادن و برگشــتن بــه شــهر پولمــان را
پرداخــت میکنند و خیلــی وقتها هم پولمان
را ندادهانــد .هــر چــه خریداربگویــد بایــد قبول
کنیــم .در حــال حاضر آنها بــا ریــال از ما خرید
میکننــد بهخاطر همین مقدار پولــی که هرروز

بلوچســتان هــم مرز نشــین هســتند .مســئوالن
بایــد بدانند مرزنشــینان فقــط در  ۴۰کیلومتری
مرزها ساکن نیستند بلکه همه ساکنان سیستان
و بلوچســتان در ادوار تاریخــی نگهبانــان مرزها
بودهانــد .بــرای ما فرقی نــدارد که مــا را بگیرند
یــا به ما کارت ندهند اگر کســی بــه مرز ما تجاوز
کند از آن دفاع میکنیم چون دفاع از ناموس و
خاک در خونمان است .آنها هم فکری اساسی
به حال ما بکنند.
 ëëشوتی ها قربانی اند
«محمــد محبــی» ،دبیــر کمیســیون ســتاد
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در سیســتان و
بلوچســتان هم یکی از معضالت اصلی استان
را بحــث قاچاق ســوخت میداند و بــه «ایران»
میگوید :قاچاق سوخت در این استان شبکهای
انجام میشــود و مردم مــا قربانی فعالیت این
شبکه و در ســطح پایینتر شوتیها و تصادفات
آنها در جاده ها هستیم.
میدانیــم منشــأ ورود ســوخت قاچــاق بــه
سیســتان و بلوچســتان اســتانهای مرکــزی
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نیم ëëیک راننده شــوتی ۱۰ :سال است که این کار را می کنم و خانواده ام هم از دیرباز این کار را میکردند اما هیچ وقت ندیدم هیچ کدام از
نگاه ســوخت کش ها بتوانند یک آجر روی آجر بگذارند و چیزی به مال شان اضافه کنند .استهالک این کار زیاد است و اگر یک بار خودرو را
بگیرند حدود  ۱۰۰تا  ۲۰۰میلیون تومان جریمه باید پرداخت کنیم .یعنی کل هستی ما بر باد میرود
ëëدبیر کمیســیون ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سیســتان و بلوچســتان :با توجه به اینکه در شهرســتان های ســراوان و مهرســتان خأل مطلق
مرزی وجود دارد عمده قاچاق ســوخت از این دو حوزه اســت .وقتی مردم اینجا هیچ شــغلی ندارند مجبور به این کار هستند .این استان یکی از
استانهای جوان کشور و در عین حال بیکار است و هیچ اشتغالی برای مردم محلی ایجاد نشده
افراد بتوانند با اســتفاده از آن مقداری سوخت
را بهصــورت قانونــی بفروشــند امــا متأســفانه
بهدلیــل نبــود نظــارت کافــی رؤســای قبایل به
جای اینکه این برگهها را به افراد طایفه بدهند
آنهــا را بــا رقمی حــدود  ۸تــا ۹میلیــون تومان
میفروشــند .ایــن کارتهــا محدود به ســاکنان
حریم  40کیلومتری مرز اســت اما عمالً چیزی
نصیب آنها نمیشــود و سران قبایل سود آن را
میبرند .این طرح به خودی خود بد نیست اما
چــون نظارتی روی آن نمیشــود رئیس طایفه
روزانه ســود میلیونی میبــرد و مردم همچنان
مجبورند از راههای پر خطر ســوخت را جابهجا
کنند.
من بهعنوان یک فرد که ساکن شهر سراوان
هســتنم و تنهــا  ۱۰۰کیلومتر با مــرز فاصله دارم
بایــد این برگههــا را  ۸میلیــون تومان از ســران

به ما میدهند کمتر میشود.
او در خصــوص تقویــت ماشینهایشــان
میگویــد :ماشــینهای نو هیچ گونه دســتکاری
نمیشــود امــا ماشــینهایی را کــه موتورشــان
دچــار مشــکل شــده باشــد تعمیــر میکنیــم.
تقویــت موتــور هزینهبر اســت و بــرای ما صرف
نمیکند.ســرعتمان زیاد اســت چون میدانیم
ایســتادن مساوی اســت با از دســت دادن همه
زندگیمــان .به خدا مــا پولدار نیســتیم برایمان
فرقــی نمیکند که صبر کنیــم و همه زندگیمان
را از دست بدهیم یا تصادف کنیم و بمیریم.
او خطاب به مســئوالن میگویــد :کارتهای
هماهنگــی فقــط بــه ســاکنان  ۴۰کیلومتــری
مــرز داده میشــود اما خیلــی از روســتاهای ۴۰
کیلومتــری مــرز خالی از ســکنه اســت .ســاکنان
ســراوان ،جالق ،گشــت و دیگر شهرهای جنوبی

هســتند و شــوتیها افــراد خــرده پــا هســتند که
بــرای ســر شــبکهها کار میکننــد و عمــاً ســود
زیــادی نصیــب آنها نمیشــود بههمیــن دلیل
در تمام  ۵گلوگاه اصلی ورودی اســتان ســامانه
«بارنامــه برخــط» نصــب شــده تا جلــوی ورود
سوخت قاچاق را بگیریم .با نصب این سامانه،
دسترسی برای پلیس مبارزه با قاچاق در استان
سیســتان فراهم شــده و عمده قاچاق ســوخت
شناسایی میشــود کشفیاتی را داشتیم که تانکر
از اســتانهای واقع در مرکز کشــور ،تمام مبادی
را رد کرده و به مرز رسیده و در جدار مرز توقیف
شــده اســت؛ این مســأله بیانگــر عدم اســتفاده
درســت از سیستمها و ابزارهای کنترلی و نقص
ما در مبارزه با قاچاق است.
وی با اشــاره به اینکه در بررســیها مشخص
شده  ۸۵درصد سوختی که وارد استان میشود
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ســفر معمــوالً شــبها در دل جادههــای خاکی
و فرعــی منتهــی بــه مــرز شــروع میشــود.
بارشان بشــکههای گازوئیل اســت .از هیچ چیز
نمیترســند .اسم شان رویشــان است «شوتی»
یعنی ســریع .اســتارت که می زنند تا رسیدن به
مقصد هیچ چیز باعث نمیشود ترمز کنند.
اغلــب رانندگان شــوتی ازحدود 12 ،ســالگی
وارد ایــن حرفــه میشــوند .کوچکترهــا از کمک
رانندگــی شــروع میکنند.عمــق را میپاینــد تــا
اگر ماشــینهای نیروی انتظامی نزدیک شــدند
بــه راننــده هشــدار دهند .تــا چند ســالی کمک
رانندهاند و اگر جان سالم به در ببرند در نهایت
یک شــوتی میشــوند که هر روز در مســیر مرگ
قدم بر میدارد.
خودشــان میگوینــد بــرای مــا فرقی نــدارد
تصــادف کنیم یا هــدف گلوگاه قــرار بگیریم اما
هرگز تا رســیدن به مقصد توقف نمیکنیم .اگر
ترمز کنیم تمام هســت و نیســتمان را از دســت
میدهیــم و این برایمان با مــردن فرقی ندارد.
به مــا میگویند قاچاقچی امــا همینها باید در
نقطــه صفر مرزی زندگی کنند کــه بدانند وقتی
کار نداریــم و شــکم زن و بچههایمــان گرســنه
اســت مجبوریم حتــی در ازای جانمــان این کار
را انجام دهیم تا شــرمنده نباشیم .باور کنید ما
قاچاقچی نیستیم فقط کار نداریم و گرسنهایم.
ëëشوتی هستیم چون شغل نداریم
درازهــی ،یکــی از شــوتیهای منطقــه
بلوچستان که بیشتر از  10سال است هفتهای دو
بــار به دل جادهها میزند بــه «ایران» میگوید:
بیشتر شوتیهای استان ما کار سوختبری انجام
میدهنــد .اما این کار را قاچاق نمیدانیم چون
مردم مرزنشین هیچ شغلی ندارند و مجبور به
این کار هســتند .در کل منطقــه از زاهدان گرفته
تا چابهار شما نمیتوانید یک سقف را پیدا کنید
که  ۱۰نفر زیر آن مشــغول بهکار باشند .هیچ کار
تولیــدی در اســتان وجود ندارد و بیشــتر بچهها
مجبوربــه تــرک تحصیــل هســتند تــا از طریــق
جابهجایی سوخت بتوانند کمک خرج خانواده
هایشان باشند .سن شوتیها از 10الی 12سالگی
شــروع میشــود شــما قضاوت کنید بچه با این
سن چرا باید این کار خطرناک را انجام دهد.
این راننده شــوتی از نقش تفاوت نرخ ارز در
قاچــاق ســوخت میگوید :پــول ایران بــه لحاظ
بینالمللــی ارزش کمــی دارد بههمیــن خاطر
خیلــی از کشــورها خواهــان خریــد ســوخت بــه
بهای اندک هســتند .البته ما ســوخت را در مرز
بــه واســطهها در پاکســتان تحویــل میدهیــم.
واســطهها بــا ریال از مــا خرید میکننــد .قیمت
یک بشــکه  200لیتری گازوئیل در مرز بین 800
تا  900هزار تومان است و ما خبری از قیمت آن
در آن طــرف مــرز نداریم .میدانیم ســود کمی
نصیبمان میشــود اما مجبوریم چون درآمدی
به غیر از مبادله سوخت نداریم.
 ۱۰ســال اســت کــه ایــن کار را میکنــم و
خانوادهام هــم از دیرباز این کار را میکردند اما
هیچ وقت ندیدم هیچ کدام از ســوخت کشها
بتواننــد یک آجر روی آجــر بگذارند و چیزی به
مــال شــان اضافه کنند .اســتهالک ایــن کار زیاد
است و اگر یک بار خودرو را بگیرند حدود  ۱۰۰تا
 ۲۰۰میلیــون تومان جریمه باید پرداخت کنیم.
یعنی کل هستی ما بر باد میرود.
 ëëقاچاق سازمان یافته نمیکنیم
درازهــی ادامــه میدهــد :مرزهــای منطقــه
سیســتان مســدود شــدهاند و جابهجایــی
ســوخت فقــط درمنطقــه بلوچســتان انجــام
میشــود بههمیــن خاطــر مهاجــرت بــه ایــن
منطقه زیاد اســت .ســوختی که قاچاق میشود
دستبهدســت به استان میرســد و تولید خود
استان نیست .این سوخت از استانهای مرکزی
بــه کرمــان میآیــد و از آنجا به بم منتقل شــده
و از ایرانشــهر و زاهدان وارد اســتان میشود .در
واقع این دو شهر مبدأ ورودی سوخت به استان
هســتند .البته از سمت خراســان نیز سوخت به
یآید.
زابل م 
او کــه دو کــودک خردســال دارد از
نگرانیهایــش میگویــد :شــاید شــوتی فقــط
یک اســم باشــد امــا مــا جانمــان را بــرای این
کار گذاشــتیم و مجبوریــم بــرای ســیر کــردن
شــکم زن و بچــه هایمــان ایــن کار را بکنیــم.
اغلــب خودروهایی که از آن اســتفاده میکنند
خودروهــای  ۱۶۰۰هســتند کــه اخیــراً گــران
شــدهاند بهخاطر همین ما تــوان خرید نداریم
و بــزودی همین کار را هم از دســت میدهیم.
هر بار که میرویم تا برگردیم خانواده هایمان
صد بار مرگ را جلوی چشمان شان میبینند.
مســئوالن میدانند که ما قاچاق سازمان یافته
انجــام نمیدهیــم و فقــط بــرای ســیر کــردن
شــکممان ایــن کار را میکنیــم امــا نمیدانــم
چــرا کاری برای اینکــه هردوطرف به خواســته
هایشــان برســند ،انجام نمیدهنــد .آنها راهی
بــرای درآمدزایی پیش پای مــا بگذارند ما هم
دیگر این کار را نمیکنیم.
 20ëëسال است که مرگ تعقیبم میکند
اسالم ،یکی دیگر از کسانی است که  20سال
ســوخت جابهجا میکــرده و حاال که پا به ســن
گذاشــته پســرش راهش را ادامــه میدهد.او به
«ایران» میگوید :اگر کارتهای بازرگانی که به
مــا دادند فعال بــود این اتفاقــات نمیافتاد .از
ســراوان تا مرز راه طبیعی و قانونی یک ساعت

از اســتانهای همجــوار و اســتانهای مرکــزی
اســت ،ادامه میدهد :در ســالهای اخیر اغلب
نفتکشهایــی کــه از اســتانهای مرکــزی مانند
تهــران ،شــیراز و ...بــه سیســتان و بلوچســتان
میآمدنــد ســوخت قاچــاق را براحتــی بــا یک
بارنامــه جعلــی وارد اســتان میکردنــد امــا مــا
توانســتیم با نصب ســامانه کنتــرل در  5گلوگاه
اصلــی اســتان اطالعــات هــر محمولــه را کــه از
انبارهــای نفــت کشــور بــه مقصــد سیســتان و
بلوچســتان مــی آیــد در ورودیهــای اســتان
مشــاهده کنیــم .از زمانــی کــه ایــن ســامانه در
مبادی ورودی اســتان مســتقر شــده نزدیک به
 ۸۰۰نفتکش قاچاق شناســایی شــده اســت .در
واقع هدف ما این بود که بتوانیم سر شاخههای
اصلــی قاچــاق ســوخت را ردیابــی کنیــم .مــا
معتقدیــم ســوخت قاچاق توســط شــوتیها از
اســتان خارج نمیشــود بلکه ایــن کار در حجم
گسترده صورت میگیرد.
محبی بیشــترین فعالیت شوتیها را مربوط
بــه دو حــوزه ســراوان و مهرســتان میدانــد و
میگویــد :در بررســیهای انجــام شــده مصرف
گازوئیــل یک روز در تمــام بخشهای صنعت،
کشــاورزی ،مصرفــی و 4 ...میلیــون لیتــر بــوده
اســت در حالــی کــه در برآوردهای انجام شــده
روزی  ۹تــا  ۱۰میلیــون لیتــر گازوئیــل توســط
قاچاقچیان از اســتان خارج میشود .با توجه به
اینکه در شهرستانهای سراوان و مهرستان خأل
مطلق مرزی وجود دارد عمده قاچاق ســوخت
از ایــن دو حوزه اســت .یعنی وقتــی مردم اینجا
هیچ شــغلی ندارنــد مجبور به این کار هســتند.
این اســتان یکی از اســتانهای جوان کشــور و در
عیــن حــال بیکار اســت در واقع هیچ اشــتغالی
برای مردم محلی ایجاد نشــده و جوانها ناچار
به شوتی هستند.
دبیــر کمیســیون ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق
کاال و ارز در سیســتان و بلوچســتان میافزایــد:
مشــکالت مردم مناطــق مــرزی را میدانیم به
همین جهت با نظارت ســپاه و هماهنگی ستاد
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز برنامــهای در قالب
طــرح «قــزاق» کــه همــان طــرح «ســاماندهی
گذرگاههــای مــرزی» اســت تدوین شــده تا این
مشــکالت برطــرف شــود البتــه به علــت برخی
مشکالت این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده
است.
ëëراهی برای تأمین معیشت مرزنشینان
دبیر کمیســیون ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و
ارز در سیســتان و بلوچســتان علت اجرا نشــدن
ایــن برنامــه را همــکاری نکــردن وزارت نفــت
میداند و میگوید :در پیگیریهای انجام شــده
تــا کنــون موفــق نشــدهایم ســوختی را از وزارت
نفــت دریافــت کنیم .مــا قصد داریم بــا اجرای
ایــن برنامــه ســوخت را بــا قیمــت مناســب در
اختیار مرزنشــینان قرار دهیم و با مجاز دانستن
تردد ایــن افراد بــا خطر کمتــری بتوانیم بحث
صــادرات ســوخت با قیمت مناســب را داشــته
باشــیم .ســوختی که توســط شــبکه قاچاق وارد
اســتان میشود با قیمت چندین برابر در مرزها
فروخته میشود و عمالً سودی نصیب شوتیها
و مرزنشــینان نمیشــود بــه همیــن جهــت
میخواهیــم ســوختی را در اختیــار مرزنشــینان
قرار دهیم که ســوخت قاچاق نیســت و شرکت
نفت با یک قیمت تعادلی منطقه آن در اختیار
مرزنشــینان قــرار میدهــد .در واقــع بــا هــر بار
سوختگیری قاچاق سود نصیب شبکه قاچاق
میشود و چیزی به مرزنشینان نمیرسد.
وی در خصوص سوءاســتفادههای احتمالی
از ایــن طــرح میگویــد :بــرای جلوگیــری از
سوءاســتفاده از ایــن طــرح تمــام اطالعــات
مرزنشــینانی کــه قــرار اســت در ایــن گذرگاههــا
فعالیت کنند در ســامانه ثبت شــده و ســوخت
مســتقیماً در اختیــار خــود مرزنشــینان قــرار
میگیــرد .در واقــع ســرطایفهها در این موضوع
دخیــل نیســتند و ما به طور دقیــق میدانیم که
قــرار اســت کــدام فــرد از کــدام خانــواده در چه
ساعتی با چه ماشــینی سهمیه خود را بفروشد.
زمانبنــدی و منطقهبندی مشــخص شــده و ما
بهدنبال این هســتیم که معیشــت مرزنشــینان
را بهبود بخشــیم اما نمیخواهیم که منشأ این
کار سوخت قاچاق باشد .قرار است در این طرح
سوخت با قیمتی مناسب در مرز عرضه شود تا
مرزنشینان بتوانند با فروش آن درآمدی داشته
باشــند ،بایــد بــرای مرزنشــینان فکری اساســی
کنیم.
محبی با اشــاره به اینکه بالغ بر  5000شوتی
در اســتان فعالیــت میکنند ،میافزایــد :اگر ما
بخواهیــم مرز را ببندیم عمــاً  5000خانواده را
بیدرآمــد کردهایم پس مــا نمیتوانیم تا زمان
که شــغلی برای آنها تعریــف نکردهایم جلوی
کار آنها را بگیریم .البته برای شــوتیهایی که در
محورهای مواصالتی استان خطر ایجاد میکنند
مصوباتی داشتیم و ماشین آنها سه ماه متوقف
میشــود اما میدانیم که باید برای مرزنشــینان
فکری اساسی کنیم .ما  ۱۵۰۰کیلومتر مرز داریم
و هــر میــزان هم کــه در سیســتان و بلوچســتان
کنترلها تشــدید شــود تا اســتانهای دیگر با ما
همکاری نکننــد نمیتوانیم کاری انجام دهیم.
شوتیها تنها مهرههای کوچک قاچاق سوخت
هســتند و اگر بهدنبال راه حل اساســی هســتیم
باید از منشــأ جلوی قاچاق سوخت گرفته شود.
درواقع پیشــگیری یعنی اینکه از مبدأ ،ســوخت
را بهصــورت مدیریت شــده تخصیــص دهند تا
عرضه خارج از شبکه اتفاق نیفتد.

چابهار دوباره از تحریمهای امریکا مستثنی شد

گــروه ایران زمین  -دولت امریکا پیش از ســفر اخیــر وزرای خارجه و دفاع
ایــن کشــور بــه هند ،بــه دهلی نــو اعالم کرده اســت کــه برنامه هنــد برای
توسعه بندر چابهار در ایران تحت تأثیر تحریمهای امریکا علیه  ۱۸بانک
ایرانی قرار نخواهد گرفت.
بهگــزارش ایرنــا ،نشــریه هندی «آنانــدا بازار» اعــام کرد که واشــنگتن به
دهلی نو پیام داده اســت فعالیتهای مالی  ۱۸بانک ایرانی که در لیست
ســیاه تحریمی امریکا قرار دارند ،صرفاً بهدلیل اهمیت ویژه پروژه چابهار
ایران برای هند از مالحظات تحریمی مستثنی میشوند.
براســاس این گزارش ،دولت امریکا پیش از نشست « »۲ + ۲هند و امریکا
کــه با حضــور مایک پمپئو و مارک اســپر وزیــران خارجه و دفــاع امریکا با
همتایان هندیشان برگزار شده بود ،چنین پیامی را به دولت هند داد.

خروج کاالهای اساسی از مرز مهران ممنوع است

ایــام  -مدیرکل گمرک اســتان ایالم گفت :صادرات کاالهای اساســی و
اقــام ضروری که به طور مســتقیم با ســفره مــردم ارتبــاط دارد ،از مرز
بینالمللی مهران ممنوع است.
بــه گزارش ایرنــا ،روحاهلل غالمی اظهار داشــت :این ممنوعیت شــامل
کاالهای اساسی از جمله برنج ،گوشت ،مرغ ،قند و شکر و دیگر کاالهای
ضروری است که ارتباط مستقیم با سفره و معیشت مردم دارد.
وی افزود :روزانه به طور متوســط  ۳۰۰کامیــون حامل کاالهای صادراتی
و بازرگانــی از مــرز بینالمللی مهران پس از تشــریفات گمرکی به کشــور
عــراق صــادر میشــود کــه تمامی ایــن کامیونهــا قبــل از خــروج از مرز
بازرســی شــده و در صــورت برخورد بــا موارد مشــکوک ایــن موضوع در
دست بررسی قرار خواهد گرفت .مدیرکل گمرک استان ایالم با اشاره به
میزان صادرات محصوالت کشــاورزی از مرز مهران یادآور شد :از ابتدای
ســالجاری تاکنون  ۴۸هزار و  ۱۶۹تن انواع محصوالت کشاورزی(صیفی
جــات) به ارزش بیــش از  ۲۴میلیون و  ۷۸۰هــزار دالر از مرز بینالمللی
مهــران به عراق صادر شــده اســت .به گفته غالمی صــادرات این میزان
محصــوالت کشــاورزی پس از حدود ســه ماه و نیم تعطیلــی مرز مهران
انجــام شــده اســت .مدیــرکل کل گمرک اســتان ایــام ادامــه داد :اقالم
خوراکــی ،مصنوعات پالســتیکی ،شیشــه جــات ،قطعــات و محصوالت
خودرویی ،فوالد ،ســرامیک ،کاشی و مصالح ســاختمانی از جمله موارد
صادراتی تجار ایرانی از گمرک مهران به آن سوی مرز است.

بزرگترین بندر تجاری کشور در جاسک
احداث میشود

بندرعباس  -اســتاندار هرمزگان گفت :در جلسه شورای توسعه سواحل
مکــران ،طــرح اولیــه احــداث بزرگتریــن بندر تجــاری جدید کشــور در
جاســک مطرح و مقرر شد سریعاً با هماهنگی وزارت راه ،سازمان بنادر
و دریانــوردی و ســازمان برنامــه وبودجــه اقدامــات اولیــه در این راســتا
انجام شــود .جلســه شورای توســعه ســواحل مکران به ریاست اسحاق
جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری و با حضور استانداران هرمزگان
و سیســتان و بلوچســتان و وزرای راه و شهرســازی ،آمــوزش و پــرورش،
ارتباطات و فناوری اطالعات ،رئیس ســازمان امور اداری و اســتخدامی،
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت ،رئیس سازمان توسعه تجارت
و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد .فریدون همتی ،استاندار
هرمزگان در خصوص این جلســه ،عنوان کرد :در این نشســت گزارشــی
از رونــد برنامههــای در دســت اقدام توســعه ســواحل مکــران در قالب
پروژههــای عمرانــی ،زیرســاختی و توســعهای ،اشــتغال و بهبود فضای
کسب و کار و توسعه علم و فناوری ارائه و بر تسریع در فرآیند این کارها
تأکید شــد .وی ادامه داد :همچنیــن طرح اولیه احداث بزرگترین بندر
تجاری جدید کشــور در جاســک مطرح و مقرر شــد ســریعاً با هماهنگی
وزارت راه ،ســازمان بنــادر و دریانــوردی و ســازمان برنامــه وبودجــه
مدیریت و برنامهریزی اقدامات اولیه در این راستا انجام شود.

شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
دستگاه اجرایی برتر در پدافند غیرعامل استان

ســاری  -احمد حسین زادگان ،استاندار مازندران با اهدای لوح تقدیری
بــه مهنــدس کیــوان فــرح زاد ،مدیرعامــل «شــرکت توزیع نیــروی برق
غرب مازندران» از این شــرکت بهعنوان دســتگاه برتر اســتان در پدافند
غیرعامــل قدردانی کــرد .مهندس کیــوان فرح زاد ،مدیرعامل شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق غــرب مازنــدران در ایــن بــاره گفــت :آنچــه مــردم
و مشــترکان از صنعــت بــرق انتظــار دارنــد عملگرایــی اســت و تــاش
همــکاران مــا بر این بوده در بحــث پدافند غیرعامل بایــد فعالیتهای
عملیاتی و گســتردهای انجام شود .وی افزود :اجرای مانورهای جهادی
و عملیاتی بهصورت مستمر نتایج ارزندهای در مدیریت بحران دارد که
این مهم بهصورت مستمر و دقیق انجام شده و خواهد شد.

نبض تند صادرات
در پایانههای مرزی سیستان و بلوچستان

زاهــدان  -مدیــر کل راهــداری و حملونقل جادهای اســتان سیســتان و
بلوچســتان از صادرات  705هزار و  483تن کاال توســط  29هزار و 865
دســتگاه کامیــون در پایانههــای مــرزی میلــک و میرجــاوه در هفت ماه
نخست سالجاری با وجود شیوع ویروس کرونا خبر داد.
ایــوب کــرد اظهارداشــت :مجــاورت این اســتان بــا منطقــه ژئوپلیتیک
خلیج فارس و آبهای بینالمللی ،همســایگی با کشــورهای پاکستان و
افغانستان ،همجواری با حوزه شبه قاره هند و همچنین امکانات بالقوه
اقتصادی و ترانزیتــی از جمله پایانههای مرزی موجب ایجاد موقعیت
تجــارت فرامرزی ممتاز برای اســتان شــده اســت به طوری کــه با وجود
شیوع ویروس کرونا شاهد رونق مرزها هستیم .وی ادامه داد 427 :هزار
و  782تن از مجموع کاالهای صادراتی سیســتان و بلوچســتان در هفت
ماه سالجاری سهم پایانه مرزی میلک و  277هزار و  701تن نیز سهم
پایانــه مرزی میرجاوه اســت .مدیر کل راهــداری و حملونقل جادهای
اســتان سیستان و بلوچستان افزود :مواد غذایی ،سیمان ،مواد سوختی،
گازمایــع ،قیــر و حــال شــیمیایی عمــده کاالهای صــادر شــده از طریق
پایانههــای مــرزی میلک و میرجــاوه در این مدت را تشــکیل میدهند.
کــرد اظهار داشــت :همچنین  125هــزار و  804نفر مســافر نیز در هفت
ماه ســالجاری از پایانههــای مرزی میلک و میرجاوه تــردد کردند .وی
مجمــوع ترانزیت و واردات از پایانههای مرزی میلک و میرجاوه در این
مــدت را بــه ترتیب 327هزار  608تــن و  39هزار و  831تــن کاال عنوان
کرد.

