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فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان خبر داد:

کشف  4تن مواد مخدر از ۲قاچاقچی بین المللی

دو قاچاقچی بین المللی در
خبر
منطقه جنوب شــرق کشور
شهرکی
دستگیرشدندودوباندبزرگ
مواد مخدر در عملیات های جداگانه متالشی
شــد .بــه گـــزارش «سیستان و بلوچستان»
فرمانده انتظامی استان روز گذشته در جلسه
مطبوعاتی که در فرماندهی برگزار شد گفت:
در مــجــمــوع ایـــن عــمــلــیــات هــا یــک نــفــر از
قاچاقچیان و اش ــرار بــه هالکت رسید و 6
قاچاقچی مسلح نیز دستگیر شدند و همچنین
 4تن و  165کیلوگرم مواد مخدر و دو قبضه
نارنجک ،یک قبضه آر پی جی و  21گلوله
وخــرج آن و  7قبضه ســاح کــاش و هــزاران
فشنگ و  5دستگاه دوربین دید در شب در
درگیری با قاچاقچیان مسلح کشف شد.
ســردار «حسین رحیمی» افـــزود :ماموران
انتظامی ایرانشهر یک باند مسلح که با استفاده
از خودروهای سبک ،مواد مخدر را از نقاط صفر
مرزی به جنوب استان انتقال می داد و سپس
به عمق کشور جابه جا می کــرد ،شناسایی
کردند که قاچاقچیان پس از مشاهده پلیس
با آن ها درگیر شدند و در این درگیری یک
قاچاقچی مسلح به هالکت رسید و سه نفر
دیگر از اعضای این گروه به همراه دو قبضه
نارنجک دستی ،دو قبضه اسلحه کــاش و
مقادیری مهمات دستگیر شدند .وی با اشاره
به این که این افراد سابقه حمل مواد مخدر ،آدم

ربایی ،شرارت و تیراندازی به سمت ماموران
را داشتند ،گفت :در ادامــه ایــن عملیات با
همکاری ماموران انتظامی مهرستان ،فنوج،
نیکشهر و خاش  2خــودروی دیگر متعلق به
اعضای این باند مسلح توقیف و در بازرسی از
خودروها دو تن و  201کیلوگرم تریاک و 80
کیلوگرم مرفین کشف شد .وی بیان کرد :در
عملیاتی دیگر ماموران انتظامی زاهدان در
منطقه کورین یک باند حرفه ای و مسلح را
شناسایی و دو دستگاه خودرو متعلق به این
باند را توقیف کردند و در بازرسی از این خودرو
ها و مخفیگاه قاچاقچیان ضمن دستگیری سه
قاچاقچی ،یک تن و  362کیلوگرم تریاک،
 294کیلوگرم هرویین و  228کیلوگرم
حشیش کشف شد .وی ادامه داد :سرکرده
این باند از سال  1381بیش از  200تن مواد
مخدر را به صورت مسلحانه جابه جا می کرد
و از این متهمان  5قبضه سالح کالش ،یک
قبضه آر پی جی  7و  11گلوله و  10خرج آر
پی جی ،یک قبضه سالح برنو 6 ،ماسوره یک
دستگاه موشک انــداز ،پنج دستگاه دوربین
دید در شب و دوربین سالح های سبک و نیمه
سنگین و بیش از  2هزارو  500فشنگ جنگی
کالش و گرینوف کشف شد .وی تصریح کرد:
ماموران انتظامی نیکشهر سرکرده یک باند
بین المللی مواد مخدر به همراه دو همدستش
را نیز در عملیاتی دستگیر کردند ،این فرد یکی

از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در شرق کشور
بود که تاکنون در چندین عملیات مختلف در
منطقه جنوب شرق کشور بیش از  30تن مواد
مخدر متعلق به او کشف شد .این فرد سال ها
تحت تعقیب دستگاه قضایی و نیروی انتظامی
قرار داشت که از او در هنگام دستگیری بیش
از یک تن مواد مخدر کشف شد.
▪کشفیات مواد مخدر صنعتی در استان
کم است

فرمانده انتظامی استان در پاسخ به خبرنگار ما
دربارهمیزانکشفیاتموادمخدردراستانبیان
کرد :کشفیات مواد مخدر صنعتی در سیستان
و بلوچستان کم است اما نسبت به میانگین
کشوری ،کشف مواد مخدر صنعتی در استان
پایین تر از کشور است و بیشتر کشفیات را مواد
مخدر سنتی شامل می شــود .وی ادامــه داد:
تولیدموادمخدرصنعتیآغازشدهومیزانآندر
سیستانوبلوچستاننسبتبهمیانگینکشوری
پایین تر است اما نسبت به سال های قبل روند
افزایشی دارد .وی گفت :در سال گذشته123
تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف
شد که این رقم در سال 94حدود 40تن بوده و
نشانازافزایشکشفیاتدرسال 95داشت.از
ابتدایامسالهم 50تنموادمخدرکشفشد
که  22درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه
سال 95نشانمیدهد.

اماواگرهای صدورروادیدعربستان
برایتیمدیپلماتیکایرانی
درحالی که دیــروز محمدابراهیم رضایی عضو
خبر
هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس از
حج
احتمال لغو اعزام حجاج سخن به میان آورده بود:
«درصورت همکاری نکردن عربستان با ایران در زمینه صدور روادید
دیپلمات های ایرانی ،موضوع اعزام حجاج منتفی میشود ».اما
سخنگوی فراکسیون حج و زیارت مجلس در واکنش به این مطلب،
عصر دیروز گفت :آنچه که رئیس سازمان حج به نقل از وزیر حج
عربستان سعودی اعالم کردند این بود که به دلیل سطح پایین
روابط کنسولی و تعطیلی سفارتخانهها و حجم باالی کاری روند
صدور روادید برای هیئت کنسولی به تاخیر افتاده و این موضوع در
حال حل شدن است.
سیدحسن حسینی شاهرودی خاطرنشان کرد :روند صدور روادید
برای حجاج در حال انجام است و طبق برنامه زما نبندی شده
حجاج به سرزمین عربستان اعزام خواهند شد و تیم تدارکات و سایر
بخش های اداری سازمان حج و زیارت نیز بر اساس برنامه ریزی
قبلی سوم مردادماه به عربستان خواهند رفت.وی افزود  :با توجه به
اینکه حجم کار یک ساله باید در سه ماه انجام شود  ،برخی مشکالت
اداری طبیعی است اما دلیل آنکه چرا برای کارکنان وزارت خارجه
روادید با تاخیر صادر شده اما حجاج توانستهاند روادید بگیرند و
چه حساسیتی باعث این امر شده باید وزارت محترم امور خارجه
کشورمان اعالم کند.نماینده شاهرود در مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :حضور در حج امسال تصمیم نظام است و همه باید
برایحضوریباصالبتوآرامدرمراسمعبادی-سیاسیحجتالش
کنیم و مصالح نظام را بپذیریم و صحبت من با برخی نمایندگان
محترم مجلس و ائمه جمعه این است که با واکنشهای هیجانی آن
هم در زمانی که شهروندان ما در عربستان هستند فشار روی زائران
زیاد نشود و اثرات روانی این اظهارات را در نظر بگیریم.
▪صدورروادیدهیئت ۱۰نفرهکنسولیکشورمانطی ۲روزآینده

همچنین رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس نیز دیروز از صدور
روادید هیئت  ۱۰نفره اعضای وزارت امور خارجه کشورمان طی
 ۲روز آینده خبر داد و گفت :حج تمتع امسال برگزار خواهد شد و
مشکلی در روند امور وجود ندارد.
احد آزادیخواه در گفتوگو با خانه ملت در خصوص بروز برخی
مشکالت در روند صدور روادید هیئت  10نفره اعضای وزارت
امور خارجه کشورمان برای پیگیری امور حجاج ایرانی و حضور
در کشور عربستان ،گفت :طبق آخرین هماهنگیهای صورت
گرفته و بر اساس قرار وزیر حج سعود یها با مسئوالن سازمان
حج و زیارت روادید این افراد تا روز دوشنبه ( 2مردادماه) صادر
خواهد شد.
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قیمت مرغ به 8هزارتومان رسید

«مرغ گرم» مردم را داغکرد
گزارش
حمیدی

«خواهش می کنم سری به بازار
مــرغ بزنید .دوب ــاره قیمت مرغ
افزایش یافته است و خبری هم از

نظارت نیست .چــرا هربار به بهانه ای قیمت مرغ
افزایش پیدا می کند؟»

این پیام ارسالی یکی از شهروندان به سامانه
تلگرامی روزنامه «خراسان رضوی» است که
در آن از افزایش قیمت مرغ در بــازار مشهد
گالیه کرده و خواستار پیگیری در این باره شده
است .هرسال با شروع فصل تابستان و گرم
شدن هوا ،شاهد داغ شدن و افزایش قیمت
گوشت مرغ هستیم ،با بررسی ساده قیمت
مرغ در تیرماه سال  95و سال قبل از آن و نیز
امسال متوجه میشویم قیمت گوشت مرغ در
این ایام مانندگرمای چله تابستان هرروز داغ
تر می شود .جدول مقایسه ای قیمت مرغ در
زمان های مشابه سال های  95 ،94و  96در
ضمیمه گزارش آمده است.
هر کیلو مرغ در اردیبهشت امسال  6هزار
و  500تومان بود و در ماه رمضان به قیمت
تقریبی  7هزار تومان رسید البته مسئوالن در
آنموقعبهبهانهافزایشمصرفدرماهرمضان،
گرانی را امــری طبیعی دانستند اما امروز
با گذشت یک ماه از ماه رمضان ،قیمت مرغ
نهتنها کاهش پیدا نکرده است بلکه افزایشی
15درصدی را نیز تجربه می کند و اکنون در
بازار به قیمت  7هزار و  800تا  8هزار تومان به
فروش می رسد.
▪تنشگرماییوجوجهیکروزهمقصراست

با این همه ،مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان
مرغ گوشتی استان این افزایش قیمت را متأثر
از چند عامل عمده می دانــد و به «خراسان
رضوی» می گوید :تنشهای گرمایی شدید
و افزایش تلفات حدود  20درصــدی مرغ در
مرغداریهای استان ،یکی از عوامل مؤثر در
افزایش قیمت است.
علی مظفری همچنین افزایش قیمت جوجه
یـــکروزه را عامل دیگر ایــن گرانی معرفی
می کند و یــادآور می شــود :هر افزایشی در

قیمت مــرغ به ســود فروشندگان مــرغ مادر
است و هر کاهش قیمتی باعث متضرر شدن
تولیدکنندگان مرغ گوشتی می شود.وی می
افزاید :طی مکاتبه ای با مسئوالن مربوط از
جمله استاندار ،اعالم کردیم با این روند رو
به رشد قیمت جوجههای یــکروزه ،شاهد
کاهشجوجهریزیدرفصلتابستان وافزایش
چشمگیر قیمت مرغ گوشتی خواهیم بود.

میکنند .رمــضــان زاده تاکید مــی کند:
کشتارگاههاهیچدخالتیدرقیمتمرغندارند
و خریدار و فروشنده مرغ نیستند.
وی می افزاید :در واقــع کشتارکنها طرف
حساب مرغ داران هستند .در ساعت های
ابتدایی روز ،کشتارکنها مــرغ زنــده را به
کشتارگاهها میآورند و کشتارگاهها مرغ را
میکشند و دوبــاره تحویل آنهــا میدهند،
کشتارکن ها درواقــع واسطه بین مرغدار،
کشتارگاه و عرضهکنندگان مرغ در بازارند.

وی تصریح می کند :از طرفی با برخوردهایی
که با نمایندگیهای فروش جوجه یکروزه
انــجــام و  8دفتر نمایندگی ف ــروش جوجه
ی ـکروزه بستهشد ،عرضه جوجه ی ـکروزه با
مشکل مواجه شده و این برخورد ،سودی برای
تولیدکنندگان مرغ گوشتی استان نداشته
است.مظفری می افزاید :قیمت تمامشده
جوجه یـ ـکروزه حــدود هــزار و  250تومان
اســت ولــی قیمتی که به ما عرضه میکنند
بیش از  2هزار و  500تومان است  ،درحالی
که ستاد تنظیم بازار ،قیمت قانونی آن را هزار
و  700تومان پایهگذاری کرده است .از سوی
دیگر مبلغی که کشتارگاهها برای مرغ زنده
به تولیدکنندگان پرداخت میکنند ،به ازای
هرکیلو  4هزار و  800تا  5هزار و  200تومان
است یعنی قیمت متوسط هر کیلو مرغ زنده
توسط تولیدکننده حدود  5هزار تومان است
که طبیعتا بخشی از قیمت را افزایش می دهد.

▪ اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی:
کشتارکن ها فقط واسطه اند

▪کاهش جوجه ریــزی به دلیل برخورد با
نمایندگی های فروش جوجه یک روزه

▪کشتارگاه ها حق العمل کارند نه خریدار

امــا دبیر انجمن کشتارگاههای اســتــان با
صحبتهای مظفری مخالف اســت .او در
ایــن بــاره بــه «خــراســان رضـــوی» مــی گوید:
کشتارگاههای استان هیچگونه خرید مرغی از
مرغدارانندارند،اینهاحقالعملکارهستند
و در قبال کشتار مــرغ ،حقالعمل دریافت
میکنند ،درواقع خریدار مرغ نیستند .از این
محل نیز برای کشتار به ازای هــر کیلو مرغ
زنده  120تا  200تومان حقالعمل دریافت

پاسخایناظهاراتدبیرانجمنکشتارگاههای
استان را رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ
گوشتی استان این گونه می دهد :کشتارکن
هــا فقط واســطــه انــد و برخی کشتارگاهها
هم هستند که خودشان مرغ را خریداری،
کشتار و به بازار عرضه میکنند.علی مظفری
افزود :تولید مرغ گوشتی بهصورت یک شبکه
جــزیــرهای اســت یعنی برخی تجار هستند
که خودشان دان مرغ را تهیه و سپس مرغ را
خریداری و به بازار عرضه میکنند و مرغ داران
با توجه به کمبود نقدینگی ،مجبورند با این
واسطهها همکاری کنند.
▪قیمت واقعی گوشت مــرغ باید 9000
تومان باشد

از طرف دیگر مدیرعامل مرغ مادر فریمان ،بر
این باور است که قیمت جوجه یکروزه فقط
 20درصدقیمتمرغراتعیینمیکندوعوامل
دیگری مانند نهادههای دامی نیز در قیمت
تمامشده مرغ تأثیرگذار است.علیرضا روحی
در این بــاره به «خراسان رضــوی» می گوید:
تولیدکنندگان جوجه یکروزه استان ،قیمت
اعالمشده ستاد تنظیم بازار را رعایت میکنند
و جوجه یکروزه را بهصورت نقدی هزار و700
تومان به فروش میرسانند.

مشروح این خبر امروز در روزنامه خراسان رضوی
وسایتkhorasannews.comمنتشرشدهاست.
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