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بارش های موسمی مونسون که از 

آب
اواسط تیرماه از سمت اقیانوس هند 
به فضای ایران وارد شــده، در کنار 
خرابی هایی که به صورت سیالب به بار آورد، باعث 
افزایش ورودی آب به مخازن سدهای تشنه کشور 

شده است.
به گزارش همشــهری، مخازن ســدهای کشــور 
به خصوص در استان های سیســتان و بلوچستان، 
هرمزگان و بخش هایی از استان های کرمان و فارس، 
انتفاع زیادی از بارش های موسمی مونسون برده اند؛ 
به گونه ای که میانگیــن ورودی آب به مخازن کل 

سدهای کشور را 5درصد ارتقا داده اند.

پرشدگی 47درصدی مخازن سدها
سخنگوی صنعت آب با اشاره به عملکرد بارش های 
موسمی مونسون، از افزایش مخازن سدهای مناطق 
میزبان این بارندگی ها به ویژه در استان های سیستان 
و بلوچســتان، هرمزگان، کرمان و فارس خبر داد. 
فیروز قاسم زاده گفت: بارش هایی که از طریق سامانه 
بارشی در جنوب کشور اتفاق افتاد، در جنوب شرق 
کشور شــامل اســتان های هرمزگان، سیستان و 
بلوچستان و بخش های از استان های کرمان و فارس 
باعث تغذیه مخازن سدها شده است. او اظهار کرد: 
به دنبال بارش های اخیر، در گام نخست ۶5میلیون 
مترمکعب آب در مخازن سدها در استان سیستان 
و بلوچستان ذخیره سازی شده اســت و در استان 
هرمزگان هم پیش بینی می شود حجم مخازن سدها 
نسبت به روز شروع بارش های این سامانه ۲۰میلیون 
متر مکعب رشد داشته باشد. با ادامه بارش ها، برآورد 
می شود سدهای استان خوزستان نیز شاهد افزایش 
موجودی آب در مخازن باشند. طبق آمارهای ارائه 
شده از قاســم زاده درباره آخرین وضعیت سدهای 
کشور، از ابتدای ســال آبی 14۰1-14۰۰ )از اول 
مهر14۰۰ تا شامگاه پنجم مرداد14۰1( ورودی آب 

به سدهای کل کشور حدود ۲8.8میلیارد مترمکعب 
بوده که نسبت به مدت مشــابه در سال آبی گذشته 
5درصد افزایش نشــان می دهد و با احتســاب این 
افزایش، فعال میانگین پرشــدگی مخازن سدهای 

کشور به 4۷درصد رسیده است.

نقشه بارش های مونسون در ایران
بارش های موسوم به مونسون، اواخر خرداد از سمت 
اقیانوس هند با عدم تعادل حرارتی در آســیا فعال 
می شــوند و با چند هفته تأخیر از نیمه دوم تیرماه، 
ایران را نیز فرا می گیرند. باران های مونســونی هر 
تابســتان تقریبا به صورت کمیابی در جنوب شرق 
کشور فعال هستند که امسال نسبت به دهه اخیر با 
شدت بسیار بیشتر همراه بودند  که پس از پایان این 
سامانه و فروکش کردن آن، تحلیل های الزم انجام 
می گیرد. سخنگوی صنعت آب می گوید: بارش های 
موسمی یا بارش های مونســون هند که از جنوب 
شرق کشــور وارد کشور می شــوند معموال سامانه 
بســیار ناپایداری هســتند؛ به این معنی که کانون 
بارش ها به شدت متغیر هستند و در پیش بینی ها هم 
عدم قطعیت بسیار باالیی وجود دارد که همین امر 
باعث شده در سطح وزارت نیرو از نظر ایمنی سازها و 
صدور هشدار به مردم، تمهیدات الزم اندیشیده شود. 
قاســم زاده می افزاید: به دنبال بارش های مونسون، 

ستاد فرماندهی ســیل در وزارت نیرو جلسه های 
متعددی در هفته های اخیر برگزار کرده و این سامانه 
بارشی به صورت مداوم به روزرسانی، پیگیری و رصد 
می شــود و نتیجه آن نیز صدور هشدارهای الزم به 
استان های درگیر این موضوع به ویژه در مورد شدت 
بارش های باال و احتمال ســیالب داده شده  است. 
سخنگوی صنعت آب درخصوص بارش های موسومی 
مونسون که از نیمه دوم تیرماه در سطح ایران فعال 
شده، می گوید: شــروع این بارش ها از جنوب شرق 
کشــور در سیستان و بلوچســتان و هرمزگان آغاز 
شده و با گسترش به فالت مرکزی تا دامنه جنوبی 
رشته کوه البرز و دامنه ای های غربی زاگرس را تحت 

 تأثیر قرار داده است. 
فیروز قاسم زاده می افزاید: بیشترین تأثیر این بارش ها 
در نوار جنوبی کشــور ازجمله هرمزگان، سیستان 
و بلوچســتان، فارس، کرمان و بوشــهر بوده که در 
برخی نقاط به صورت موضعی تا باالی 15میلی متر 
دریافت شده است، اما پیش بینی می شود بارش ها 
در بخش های عمــده دامنه غربی زاگــرس، دامنه 
جنوبی البرز و فالت مرکزی نیز تداوم داشته باشد. 
قاسم زاده درخصوص الزامات پرهیز از خسارت های 
این بارندگی ها به مردم توصیه می کند که تحت هر 
شــرایطی در اطراف رودخانه و مسیل ها، به ویژه در 
مناطق پست و دره ها اتراق نکنند، چرا که بارندگی ها 

هم ناپایدار و هم از لحاظ زمانی و مکانی می تواند در 
یک بازه زمانی در یک منطقه بســیار کوچک اتفاق 
بیفتد و با شــدتی که دارد باعث تند سیالب شود و 
این تند سیالب در مسیر خود با یک دبی حداکثری و 
سرعت بسیار باال، منجر به خسارت زیادی در حاشیه 

رودخانه شود.

کم آبی با مونسون رفع می شود؟
بارندگی های سیل آسای مونسون گرچه در مناطقی 
از کشور به وقوع سیالب های مخرب و خسارت های 
جانی و مالی منجر شده است، اما درمجموع از منظر 
میزان انتفاع آبی، عملکرد قابل توجهی ندارد؛ زیرا این 
بارش ها عمدتا به صورت پایه ای و ناپایدار هستند و 
گستره کوچک تری نســبت به بارش های معمول 

زمستانی و پاییزی را در بر می گیرند.
 بر همین اساس، بارش های حاصل از مونسون قدرت 
جبران گسترده آثار کم بارشی در طول سال آبی را 
ندارند و وقوع آنها نباید به منزله رفع تنش آبی و آغاز 
ترسالی قلمداد شود. به عنوان نمونه، در استان تهران 
که به تازگی سامانه بارشی مونسون به آن رسیده و 
در نخستین بارش به وقوع سیل در منطقه امامزاده 
داوود منجر شده است، آب سدهای 5گانه 18درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و 
موجودی آب این سدها 1۲۶میلیون مترمکعب کمتر 
از سال قبل است. جدا از این موضوع، کم بارانی های 
چند سال اخیر باعث شده میزان پرشدگی سدهای 
5گانه پایتخت به 3۰درصد برســد؛ ازاین رو، حتی 
با فرض اینکه بارش های مونســون بتوانند کسری 
1۲۶میلیون مترمکعبی ســدهای تهران را نسبت 
به ســال قبل جبران کنند، همچنان 1.۲میلیارد 
مترمکعب از ظرفیت عملیاتی سدهای تهران خالی 
می ماند که خود بیانگر ابعاد بــزرگ کم آبی در این 
سدها و ناتوانی بارش های موسمی در سیراب کردن 

آنهاست.

سدهای تشنه؛ میزبان بارش های هندی
 در جریان بارش های موسمی مونسون، ورود آب به مخازن سدهای کشور 5درصد افزایش یافته

و اندکی از کسری آب آنها جبران شده است

 مونسون؛ پشت سدهایعطش خشکسالی در سدهای تهران
در جریان خشکسالی های اخیر، به تدریج ذخیره آبی سدهای کشور کم شده و در این میان  سیستان  و بلوچستان

سد
سدهای پنجگانه پایتخت هم به واسطه کاهش ورودی آب و هم به دلیل افزایش خروجی آب، 
شرایط سختی را متحمل شده اند. محمد شهریاری، مدیر دفتر بهره برداری از تأسیسات آبی 
و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران، از خالی بودن حدود ۷۰درصد حجم مخازن سدهای پنجگانه تهران 
خبر می دهد و می گوید: طبق پیش بینی های سازمان هواشناسی، در ماه های باقیمانده از سال آبی جاری، 
حجم ریزش های جوی کمتر از میانگین بلندمدت بــوده و بارش های فصل پاییز نیز با تأخیر زمانی همراه 
خواهد شد؛ بر همین اساس روند کاهشی ورودی آب به دریاچه سدها در ماه های آتی به خصوص در فصل 

پاییز نیز ادامه خواهد داشت. 
به گزارش همشهری، با توجه به وضعیت نامساعد سدهای پایتخت، به نظر نمی رسد وقوع بارش های مونسون 
نیز به داد کم آبی سدهای پنجگانه برسد؛ هرچند اثرات مثبتی بر تراز آبی آنها خواهد داشت. طبق اظهارات 
شهریاری، در شــرایط فعلی حجم آب موجود در مخزن سد امیرکبیر حدود 1۲4میلیون مترمکعب است 
که این میزان نسبت به ذخیره 1۶1میلیون مترمکعبی سال گذشته ۲3درصد کمتر است. همچنین حجم 
ذخیره آب سد طالقان از ۲۷۰میلیون مترمکعب در سال گذشته به ۲4۹میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده و 
۷.8درصد کمتر شده است. در این میان حجم ذخیره آب سد الر نیز با کاهش 33میلیون مترمکعبی نسبت به 
سال قبل به 84میلیون مترمکعب رسیده که بیانگر افت ۲8درصدی ذخیره آبی این سد است. این اتفاق برای 
سد مالمو نیز با شدت بیشتری تکرار شده و حجم آب این سد با کاهش 41درصدی از ۹8میلیون مترمکعب 
در سال گذشته به 58میلیون مترمکعب در شرایط فعلی رسیده است. در این میان فقط حجم ذخیره آب سد 
لتیان در مقایسه با روز مشابه سال گذشته 1۰درصد رشد کرده و به 54میلیون مترمکعب رسیده است. این 
آمارها، اهمیت صرفه جویی و لزوم مدیریت مصرف بهینه آب از سوی مشترکان را پررنگ تر می کند حتی اگر 

به صورت مقطعی شاهد بارش های سیل آسای مونسون باشند.

اولین روز فعالیت قدرتمند سامانه 

سد
بارشی مونسون در استان سیستان 
و بلوچســتان به گونه ای بوده که 
میانگین بارندگی های این استان به عنوان یکی از 
خشک ترین مناطق ایران نسبت به سال گذشته 
3۷۰درصد رشد کرده و فقط در روز اول مردادماه 
در منطقه بزمان از توابع ایرانشهر 5۰میلی متر بارش 
ثبت شده است. به گزارش همشهری، آمار و ارقام از 
آخرین وضعیت بارش ها در سیستان و بلوچستان 
نشــان می دهد که به دنبال بارش های مونسون، 
رکورد 4۰ساله بیشترین بارش روزانه مردادماه در 
چابهار شکســته شــده و این شهرســتان بارش 
31.۶میلی متری در یک روز را تجربه کرده است. 
این رکورد حدود ۲.5برابر بیشــتر از رکورد قبلی 
بارش روزانه چابهار بوده که در سال13۷3 به ثبت 
رسیده اســت. گزارش تسنیم نشــان می دهد: با 
بارش های مونسون در ایستگاه های بارندگی سنیب 
شهرســتان خاش و نصرت آباد شهرستان زاهدان 
به ترتیب 1۰8 و 43میلی متر بارندگی ثبت شده که 
این میزان بارش از این دو ایستگاه از بدو تأسیس 
تاکنون بی سابقه بوده اســت. در شهرستان زهک 
واقع در منطقه سیستان در شمال استان سیستان 
و بلوچستان نیز 33میلی متر باران باریده که معادل 
5 برابر میانگین تمام بارش های فصل تابستان این 
شهر در ۲۷سال اخیر است. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای سیستان و بلوچستان می گوید: به دنبال 
بارندگی های سامانه مونسون، بیش از 1۲۰میلیون 
مترمکعب آب پشــت ســدهای »پیشــین« و 

»زیردان« منطقه بلوچســتان ذخیره سازی شده 
است. به گفته محمدامین بارانی، هم اکنون تقریباً 
۲۰درصد حجم ســدهای مخزنی جنوب استان، 
خالی و آماده مهار سیالب های احتمالی است. در 
این میــان، مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان 
مهرستان سیستان و بلوچستان از خسارت بیش از 
۲1میلیارد تومانی بارش های مونســون به بخش 
کشــاورزی شهرســتان خبر داده و گفته است: 
بیشترین خسارات وارد شده به ۲۲رشته قنات در 
بخش های آشار، مرکزی و بیرک این شهرستان بوده 
است. به گفته عبداهلل سپاهی، سایر خسارت های 
وارده، مربوط بــه چاه های کشــاورزی، بندهای 
حفاظتی اراضــی، اراضی زراعــی و باغی، اماکن 
کشاورزی انار، انگور، ذرت، سورگوم، سبزی، صیفی 

و جایگاه های دامداری سنتی بوده است.
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نجات سیل زدگان و پرداخت 
خسارت ها؛ 2مأموریت مهم دولت

 همشهری جزئیات اقدامات دستگاه های اجرایی را 
در برخورد با سیل، بررسی می کند

هنوز شوک وقوع سیل در امامزاده داوود)ع( در شمال غربی 
تهران تمام نشده، خبر رسید که وقوع سیل پیش بینی نشده 
بخش هایی از شهر تاریخی یزد در مرکز ایران را فراگرفته و از 
آن سو در شرق تهران هم فیروزکوه تحت تأثیر سیالب قرار 

گرفته است.
 مجموعه حوادث رخ داده بر اثر سیالب تابستانی موجب شد 
۲روز پایانی هفته گذشــته بخش زیادی از وقت دولت برای 
کمک به سیل زدگان صرف شــود. تا جایی که سیدابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهوری، با توجه به بارش های پیش رو و 
احتمال سرریزشدن ســدها و آب بندها، استانداران سراسر 
کشور و دستگاه های مرتبط را موظف کرد اقدامات و تدابیر 
الزم را برای پیشگیری از بروز خســارات در دستور کار قرار 
دهند. او به وزیران، روسای ســازمان ها و استانداران سراسر 
کشــور دســتور داد تمام امکانات خود را بــرای مواجهه با 
سیل بســیج کنند. رئیس جمهور تأکید کرد: ضروری است 
اســتانداران با همه امکانات موجود به مناطق سیل زده در 
استان خود یا به اســتان های معین و همجوار امدادرسانی 

کنند.

آخر هفته با سیل تابستانی
وقوع ســیل در دومین ماه از فصل تابســتان از یک حادثه 
غیرمترقبــه و کمتر قابــل پیش بینی حکایت داشــت که 
ایجاب می کند تا سیاســتگذاران به تأثیر تغییرات اقلیمی 
بیش از گذشته توجه کنند. با وقوع سیل در امامزاده داوود 
تهران، در نخســتین اقدام مقامات ارشد دولتی و شهری در 
این منطقه حاضر شدند و بالفاصله کمی پس از وقوع سیل 
تیم های عملیاتی آتش نشانی، اورژانس، هالل احمر و ستاد 
مدیریت بحران شهرستان تهران و عوامل فرمانداری تهران 
در محل حادثه حضور یافتند تا کسانی را که در این سیالب 
گرفتار شدند، نجات دهند و وزیر کشــور هم پس از بازدید 
میدانی در البه الی گل و الی به جامانده از ســیل، بالفاصله 
دستور تشکیل ستاد بحران را داد و استاندار تهران را به عنوان 
فرمانده عملیات در حادثه سیل بخش کن و روستای امامزاده 
داوود)ع( معرفی کرد و از تمام دستگاه های اجرایی، عملیاتی 
و امدادرسان در سطح ملی خواست تا با استاندار تهران در این 

خصوص همکاری کنند.

معاون اول هم آمد
محمد مخبر، معــاون اول رئیس جمهوری هــم  بالفاصله 
در تمــاس تلفنی با اســتاندار تهــران بر ضرورت بســیج 
تمامی امکانــات و تجهیزات برای امدادرســانی و کمک به 
آسیب دیدگان حادثه شب گذشته امامزاده داوود تأکید کرد و 
خواستار گزارش و جبران خسارات مالی وارده به سیل زدگان 
امامزاده داوود شد. او عصر پنجشــنبه به مناطق سیل زده 
امامزاده داوود رفت تا از نزدیک در جریان روند امدادرسانی به 
سیل زدگان قرار گیرد. مخبر ضمن ابراز همدردی با خانواده  
قربانیان این حادثه، از مردمی که در جریان ســیل و رانش 
زمین دچار خسارت و صدمه شده اند، دلجویی و دستورات 
الزم را برای کمک به ســیل زدگان و جبران خسارات وارده 

به آنان صادر کرد.
یک روز بعد معاون اول رئیس جمهور راهی مناطق سیل زده 
در شهرستان فیروزکوه در شمال شرق تهران شد و از نزدیک 
روند رسیدگی و امدادرسانی به آسیب دیدگان ناشی از سیل 
در منطقه فیروزکوه را مورد بررسی قرار و دستورات الزم را 

برای جبران خسارات و تخریب ها داد.

وحیدی در متن سیل یزد
به گزارش همشهری، وقوع سیل این بار در استان یزد باعث 
غافلگیری شد. احمد وحیدی، وزیر کشور که به این استان 
رفته بود، گفت: بارندگی اخیر در این استان به هیچ وجه قابل 
پیش بینی نبود زیرا بارندگی معمول در یزد 45میلی متر است 
اما هم اکنون ۷5میلی متر باریده که از میانگین بارندگی سال 

باالتر است.
او که مرد اول کابینه دولت سیزدهم در شرایط بحرانی است، 
راهی یزد شــد و اعالم کرد: تجهیزاتی از سوی وزارت نیرو و 
استان ها برای کنترل سیل در راه استان یزد است؛ چراکه این 
شهر نیاز به کمک های بیشتری دارد. وزیر کشور با تأکید بر 
تقویت سیل بندها از مردم خواست تا از حضور در محل های 
سیل گیر به شــدت خودداری کنند تا دســتگاه ها بتوانند 

مدیریت کافی و الزم را داشته باشند.

پرداخت آنی خسارت ها
گام نخست دولت، نجات سیل زدگان اســت و گام دوم که 
به احتمال زیاد این هفته در نشســت هیأت وزیران برداشته 
خواهد شد، تصویب مصوبات پرداخت خسارت و جبران آن 

در آینده نزدیک است.
 انتظار مــی رود پس از اتمــام عملیات نجــات مفقودین و 
شناســایی جان باختگان و همچنین جلوگیری از تشــدید 
خسارت های احتمالی، تیم های کارشناسی و ارزیاب خسارت 
اقدام به برآورد هزینه های ســنگین خسارت های واردشده 
کنند تا گزارش آن به دولت ارســال شود. ماموریت این کار 
مهم بر دوش محمد مخبر و وزیر کشــور است تا  خسارات 
مالی وارد شــده به مردم و همچنین زیرساخت های عمرانی 

آسیب دیده را برای جبران و بازسازی تهیه کنند.

صندوق بیمه بودجه ندارد
براســاس قانون مصوب مجلس، به منظور جبران بخشی از 
خسارت مالی ناشی از حوادث طبیعی ازجمله زلزله، سیل، 
توفان، صاعقه، ســنگینی برف، رانش زمین و سونامی همه 
ساختمان های مســکونی دارای انشــعاب قانونی برق نزد 
صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بیمه هســتند، اما با 
گذشت ۲۰ماه از تصویب قانون و چندماه از تشکیل صندوق، 
این ســپر دفاعی در برابر حوادث طبیعی از بودجه و اعتبار 
الزم برای جبران خســارت ها برخوردار نیست و به همین 
دلیل هزینه خسارت وارد شده از بودجه عمومی دولت تامین 

خواهد شد.

گزارش

 حکایت سیل 
و برنج های وارداتی

هشــدارهایی که انجمن واردکنندگان برنــج طی یک ماه 
گذشته درباره شرایط نامســاعد نگهداری برنج های وارداتی 
در گمرک زاهدان داده بود، ســرانجام با بروز ســیل در این 
استان و آبگرفتگی این محموله ها به واقعیت تبدیل شد. روز 
چهارشنبه تصاویر نگران کننده این برنج ها در خبرگزاری ها 

منتشر شد.
اطالعیه هایی که پس از انتشــار ایــن تصاویر گمرک صادر 
کرد مسئولیت خسارت وارد شــده به محموله های موجود 
در محوطه را نه بر عهده این ســازمان بلکه متوجه سازمان 
انبارهای عمومی می دانست. گمرک زاهدان در اطالعیه های 
خود اعالم کرد از زمســتان گذشــته و به ویژه بــا ابالغ لغو 
ممنوعیــت واردات برنج از اول مــرداد ورود کاال به محوطه 
گمرک افزایش داشته و با توجه به تذکرهای الزم به وزارت 
صمت نسبت به تبعات این شرایط، محموله های وارداتی با 
تعهد خود تجار در محوطه نگهداری شده اند. ادامه سرگردانی 
واردکنندگان برای تعیین مرجع تامین خســارت در حالی 
اســت که با توجه به نیاز شــدید بازار برنج به واردات برنج با 
قیمت مناســب، افزایــش واردات با لغــو ممنوعیت فصلی 
واردات این کاال در ماه های مــرداد تا آبان، مورد توجه دولت 

قرار گرفته است.
 

خسارت پای کیست؟
بررســی های اولیه صورت گرفته و اعــالم موضع گمرک در 
تعیین تکلیف محموله های برنج مانده زیر باران حاکی از این 
است که پرداخت خسارت بر عهده سازمان انبارهای عمومی 
به عنوان مرجع تحویل گیرنده گذاشــته شده است. به دنبال 
بارندگی عصر سه شــنبه 4مرداد و آبگرفتگی گمرک زاهدان 
حجم زیادی از برنج های وارداتی در آب ماند. واکنش ها به این 
موضوع جالب توجه بود؛ در نخستین واکنش، گمرک زاهدان 
اعالم کرد که از اواخر ســال گذشته، ورود کاال به این گمرک 
افزایش یافتــه و 14هزار تن کاال در محوطــه و در فضای باز 
تخلیه شده است. گمرک تأکید داشت که به دفعات به وزارت 
صمت و استانداری برای محدود شدن ثبت سفارش به مقصد 
این گمرک تذکر داده و از سازمان انبارهای عمومی خواسته 
فضای مناســب برای نگهداری کاال ایجاد کند، ولی هیچ یک 
توجهی نکرده اند. براساس اعالم گمرگ زاهدان، این ارگان از 
واردکنندگان برای نگهداری کاال در محوطه گمرک رضایت 

و تعهد گرفته است.
انجمن واردکنندگان برنج در واکنش به این اظهارات اعالم کرد 
واردکننده در زمان ورود کاال، تابع شرایط و مجبور است هرچه 
حکم شــد، بپذیرد ولی این پذیرفتن به معنی تأیید اهمال 

مرجع نگهدارنده نیست.
در سوی دیگر اما سازمان انبارهای عمومی که پای آن به عنوان 
مرجع نگهدارنده و مسئول حفاظت از کاالها در میان است با 
وجود گذشت 4روز از واقعه، هیچ توضیح یا اطالعیه ای در این 
خصوص صادر نکرده و تاکنون پاســخگوی ابهامات موجود 

نبوده است.

طوالنی شدن فرایند ترخیص
یکی از واردکنندگان و صاحبــان برنج های باران زده در مورد 
اینکه چرا با توجه به اخطارهای داده شده درباره شرایط آب و 
هوایی کاالی خود را سریع تر ترخیص نکرده، از طوالنی بودن 
فرایند ترخیص در گمرک زاهدان گفته است. وی در گفت وگو 
با ایسنا افزود: ازجمله موانعی که پیش روی ترخیص کاال قرار 
دارد، طوالنی شدن ویرایش ثبت سفارش است که وقتی برای 
آن اقدام می شود، مدت ها در کارتابل کارشناسان مربوطه باقی 
می ماند. از سوی دیگر با وجود اینکه گمرک زاهدان، گمرک 
تخصصی است، تشریفات گمرکی کند پیش می رود و دلیل 
آن عدم اقدام به موقع و همکاری سازمان های همجوار با گمرک 
است. به گفته این فعال اقتصادی، پاسخ آزمایش استاندارد و 
سازمان غذا و دارو گاهی ۶ تا ۷روز زمان می برد تا در سامانه 
وارد شود و ادامه مسیر ترخیص را طی کند؛ آن هم در شرایطی 
که مبالغ قابل توجهی باید صاحب کاال بابت این نمونه برداری 

پرداخت کند. 
پیش از این نیز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت وگو 
با همشهری بخشی از کندی روند واردات را به طوالنی شدن 
تشــریفات اداری و موازی کاری وزارت بهداشــت و سازمان 
استاندارد نســبت داده بود. گفته می شــود در روز گذشته 
حدود1۶۰ تا 1۷۰کامیون از محموله های سالم برنج بارگیری 
کرده و خارج شده اند. براســاس اعالم گمرک زاهدان انباری 
خارج از گمرک در شهرک صنعتی در اختیار این محموله ها 
قرار گرفت و حدود 1۰۰کامیون به آن سمت هدایت شد ولی 

۲۰۰کامیون دیگر در صف تخلیه قرار دارند.

انبارهای عمومی باید خسارت را بپردازد
رئیس گمرک زاهدان درباره تعیین تکلیف خســارت  وارده 
و مســئولیت آن توضیح داد: طبق قانون، در چنین مواردی 
جبران ضرر و زیان وارده بر عهده مرجع تحویل گیرنده کاال 
است که در این موضوع، مسئولیت برعهده شرکت انبارهای 
عمومی اســت. ضمن اینکه، این شرکت براساس قبض انبار، 
کاال را بیمه و حق بیمه دریافت کرده است و باید در قبال آن، 
خسارت پرداخت کند. محمدعلی خاشی تأکید کرد: سازمان 

انبارهای عمومی نمی تواند مسئولیت این حادثه را نپذیرد.

استقبال از گمرک زاهدان به دلیل ارزانی
ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان و رئیس گمرک زاهدان 
با اشاره به اینکه از پارســال به صاحبان کاال اعالم شد که در 
گمرک زاهدان جا نداریم و کاال را به گمرک دیگری ببرند، بیان 
کرد: برخی از واردکنندگان خودشان خواستند محموله های 
خود را اینجا تخلیه کنند چراکه فاصله مرز میرجاوه تا زاهدان 
کوتاه است و هزینه تمام شــده برای واردکننده کمتر است. 
به گفته خاشی، گمرک زاهدان، گمرک تخصصی برنج است 
و سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، 35سال است که اینجا 
کار تخصصی برنج انحام می دهند و از این جهت در این زمینه 
کارشان را روان تر از دیگر گمرکات انجام و در زمانی کوتاه تر 
پاسخ می دهند و ارباب رجوع سریع تر می تواند کاال را ترخیص 
کند. به اذعان برخی صاحبان کاال در مجموع هزینه تمام شده 
ترخیص14۰۰ تومان در هر کیلو برای واردکننده ارزان تر تمام 

می شود که در مجموع رقم قابل توجهی است.
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