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خدمترسانیآستانقدسرضوی وشهرداریمشهدبهزائراناربعینادامهدارد

خادمان رضوی دراربعینحسینی

معاون استاندار از کاهش و تثبیت قیمت  45قلم
کاال در مقابل افزایش قیمت  8قلم کاال خبر داد

کاهش قیمتها با شیب مالیم

ارائه خدمات به زائران اربعین در موکب امام رضا(ع) در شهر کاظمین ،یکی از حوزه های خدمت رسانی آستان قدس در
این ایام است .موکب آستان قدس در مرز مهران با حال و هوای فضای معنوی حرم امام رضا(ع) نیز این روزها میزبان زائران
اربعین حسینی است.

شهرداری مشهد با اعزام  600پاکبان به شــهر نجف ،مسئولیت نظافت این شــهر را عهده دار شده است .همچنین
هر روز زائران اربعین حســینی از شهر شــوملی به نجف اشرف توســط ناوگان اتوبوسرانی شــهرداری مشهد انتقال
داده می شوند.

عکس ها :آستان نیوز  /شهرداری مشهد

بهگفتهمعاوناستاندار،مقایسهوضعیتبازاراستان
در فاصله بیســتم مهر مــاه جــاری با بیســتمین روز
شهریور گذشته نشــان میدهد قیمت  ۲۷قلم کاال
به ویژه در حــوزه محصــوالت پروتئینــی و غذایی به
میــزان۱۱/۳درصــد کاهــش یافتــه اســت« .علی
رســولیان» در حاشــیه نشســت ســتاد تنظیــم بازار
خراســان رضوی با اعالم این خبر به ایرنــا گفت :در
همینمدتقیمتهشتقلمکاالدربازارایناستان
۱۴/۱درصد افزایش یافته و قیمت ۱۸قلم کاال نیز
هیچ گونه تغییری نداشــته است .معاون هماهنگی
اموراقتصادیاستانداریخراسانرضویافزود:هم
اکنونقیمتگوشتمرغ،تخممرغوالشهگوسفندی
نیــز در خراســان رضوی نســبت به متوســط قیمت
کشوریایناقالمپایینتراست.

•خدمت رسانی موکب امام رضا (ع) در کاظمین

•کاروان پاکبانان شهرداری مشهد در نجف اشرف

•دریافتمجوزتوزیعبرنجپاکستانیموجوددر
انبارگمرک

رسولیان همچنین گفت :نرخ
خریدوفروشبرنجپاکستانیبه
دلیــل افزایــش تقاضــا در ایــن
اســتان در مقایســه با متوســط
قیمــت کشــوری آن در هــر
کیلوگــرم حــدود هــزار تومان
بیشــتر اســت .بر این اســاس کارگروه تنظیــم بازار
خراسانرضویمقررکردمجوزدریافتوتوزیعانواع
برنجپاکستانیکهدرانبارگمرکموجوداستگرفته
شود .برنجهایی که از محل احتکار کاال توقیف شده
نیز گردآوری و در ســطح بازار خراسان رضوی توزیع
میشــود .وی افزود :همچنین هزار و ۳۰۰تن برنج
پاکستانیبانرخستادتنظیمبازاربهزودیواردشبکه
توزیع خراســان رضوی میشــود تا قیمــت آن برای
عرضه به مصرفکننــدگان کاهش یابد .رســولیان
تصریح کرد :انــواع برنج محصول کشــور هند نیز با
قیمت هــر کیلوگرم حــدود ۶۰هزار ریــال به میزان
کافیدرخراسانرضویموجودوآمادهتوزیعدربازار
است.
•ارائهکاالهاباقیمتمصوببهموکبهای
عزاداریدههآخرصفر

ویبهوضعیتتامینکاالهایموردنیازدرایاماربعین
و دهه آخر ماه صفر نیز اشــاره و بیان کــرد :به منظور
کمکبههیئتهایمذهبیوموکبهادردههپایانی
ماه صفر همه اقالم مورد نیاز آن ها نظیر برنج ،شکر و
گوشتباقیمتمصوبکارگروهاستانیتنظیمبازار
موجود است .هیئتداران و موکبداران میتوانند
با مراجعه به نهادهای ذی ربط ایــن اقالم را دریافت
کنند .معاون استاندار به دیگر اقدامات برای تنظیم
بازار و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی در
این استان اشــاره و اظهار کرد :با هدف جلوگیری از
کاهش قیمت گوجهفرنگی و کمک به کشــاورزان تا
 ۲۱مهر ماه  ۳۱هــزار تن گوجهفرنگی از ســه واحد
تولیدی در خراســان رضوی خریداری شــده است.
خرید این محصول تا زمان رســیدن قیمت آن به حد
معقول ادامه خواهد یافت .وی ادامه داد :همچنین
از ابتدای امســال تاکنون  ۹۳هزار تن نهــاده دامی
در خراسان رضوی توزیع شــده که در مقایسه با ۳۰
هزارتننهادهدامیتوزیعشدهطیمدتمشابهسال
گذشــته ،افزایش قابل مالحظهای دارد .رســولیان
گفت :هماینــک تمامــی انبارهــای دولتــی و حتی
انبارهای بخش خصوصی فعال در خراسان رضوی
پر از نهادههای دامــی مورد نیاز هســتند و بر همین
اســاس درخصوص تامین چنین اقالمی هیچ گونه
مشکلیدراستانوجودندارد.ویخاطرنشانکرد:
مقادیریحبوباتبهویژهعدسنیزباقیمتمصوبدر
اختیارکارگروهتنظیمبازارخراسانرضویقراردارد
که در اختیار نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و
بهزیستیقرارمیگیرد.

حجتاالسالموالمسلمینمرویدردیدارباتولیتآستانمقدسعلوی:

حماسه با شکوه اربعین توطئه دشمنان را خنثیکرد
حضورتولیتآستانقدسدرراهپیماییاربعین

تولیت آستان قدس رضوی گفت :حماسه بینظیر و باشکوه
راهپیمایی اربعین و این حرکت عظیــم محبان اهل بیت (ع)
تمام توطئهها و برنامههای دشــمنان را بــرای ایجاد تفرقه در
عراق خنثی کرد.
به گزارش آستان نیوز ،حجت االسالم والمسلمین مروی در
دیدار با تولیت آســتان مقدس علوی ،امام علی (ع) را الگوی
حقیقی یک انسان کامل برای بشریت در طول تاریخ دانست
و گفت :امیرالمؤمنین علی (ع) نمونه بارز یك انسان متعالی و
پرورش یافته در دامن پیامبر گرامی اسالم است که میتواند
اسوه و الگویی بیبدیل برای همه انســانهای خداجو ،آزاده
و موحد باشد .وی ضمن درخواســت از تولیت آستان مقدس

علوی برای افزایش دسترسی زائران به کتاب ارزشمند نهج
البالغه در حــرم مطهــر ،تصریح کــرد :کتاب ارزشــمند نهج

خبر
سیاسی

مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان:

فعالیتنمایندگانکنونییانامزدهایاحتمالیانتخابات
رصدمیشود

مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان
در خراسان رضوی گفت :فعالیت نمایندگان
کنونی مجلس یا افرادی که در معرض نامزدی
و شرکت در انتخابات هســتند توسط ناظران
شــورای نگهبــان در اســتان رصد میشــود.
«محمد کمــال ســرویها» در گفت و گو بــا ایرنا
افزود :ایــن نظــارت ،جمــع آوری اطالعات و
رصددرطولسالبهوسیلهشبکهای ۱۷هزار
نفری زیر نظر هیئت نظارت استان انجام و در
پرونده هریک از نامزدهای ذکر شده ثبت می
شود .وی ادامه داد :هم اکنون فعالیت رسمی
هیئت نظارت اســتان خراســان رضــوی آغاز
نشدهاستبلکهاحکامپنجعضوهیئتمرکزی
شامل حجت االسالم محمدحسین محرابی،
غالمعلیصادقی،ابوالفضلغفاری،سیدامیر
شوشتری و این جانب ابالغ شده است و پس از
آغاز رســمی فعالیت ،هیئت نظــارت عملکرد

نظارتی خود را انجام خواهد داد .صمســئول
دفتــر نظارت و بازرســی شــورای نگهبــان در
خراســان رضوی گفت :احتماال پــس از پایان
ماه صفر هیئــت مرکزی نظارت بــر انتخابات
خراسان رضوی با نماینده ولی فقیه در استان
و اســتاندار خراســان رضــوی دیــدار و گفت و
گویی خواهد داشت و ســپس فعالیت رسمی
خود را آغاز می کند و در نشســتی مطبوعاتی
پاسخ گوی رسانه ها خواهد بود.

درمشهدصورتگرفت

پلمب یک آژانس مسافرتی
به علت گران فروشی بلیت عتبات

یک واحد آژانس مســافرتی در مشــهد به علت تخلف
در فروش بلیــت عتبات عالیــات روز دوشــنبه پلمب
شد .رئیس شــعبه ســیار تعزیرات حکومتی خراسان
رضوی در حاشیه بازرســی از این دفتر هواپیمایی به
ایرنا گفت :این دفتر هواپیمایی در کوچه عباس قلی
خان بدون داشــتن مجوز به مقصد عتبــات عالیات،
بلیت می فروخت« .امید جلیلی» افــزود :این آژانس
مسافرتیهمچنین بلیتهواپیمارابهنرخیبیشتر از
نرخ مصوب ارائه می کــرد .وی ادامــه داد :این واحد
با هماهنگی معاون دادســتان مشهد و حضور پلیس
 ۱۱۰بــا وجود مقاومــت در برابــر قانون مهــر و موم و
برایشپروندهتخلفاتیتشکیلشد.شایانذکراست،
 ۱۷مهرماه نیز یک آژانس مسافرتی دیگر در مشهد به
دلیل گران فروشی بلیت عتبات عالیات پلمب شد.
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البالغه گنجینه آموزههای اسالمی ،فضایل اخالقی و درس
كزیستنبرایبشریتوبهترینوسیلهبرایافزایشمعرفت
پا 
زائران درباره موالی متقیان امام علی (ع) است.تولیت آستان
قدسدرادامهباتقدیروتشکرازمیزبانیشایستهعتبهمقدس
علوی و مردم نجــف از زائران اربعین حســینی ،تصریح کرد:
خیل عظیم زائــران اربعین عمومــا پیش از آغاز پیــادهروی به
بارگاه منور امام علی (ع) مشرف میشوند ،میزبانی شایسته
از این جمعیت بزرگ کار دشــواری اســت که آســتان مقدس
علوی ب ه خوبی از عهده آن برآمد ه است ،همچنین مردم شهر
نجف مخلصانه و كریمانه از زائران اباعبدا(...ع) مهماننوازی
میکنند.
حجت االســام والمســلمین مــروی همچنیــن با اشــاره به
توطئههای اســتکبار بــرای تفرقهافکنــی میان ملــت عراق،
گفت :دشمن تمام تالش خود را برای از بین بردن وحدت در
میان ملت عراق ب ه کار برد ،اما حماســه بینظیر اربعین و این
حرکت عظیممحباناهلبیت (ع) تمام توطئهها و برنامههای
دشمنان را خنثی کرد.

روز گذشته تصاویری از حضور تولیت آستان قدس در راهپیمایی اربعین و همچنین
حضوروی در جمع زائران حرم مطهر اما م علی(ع) در فضای مجازی منتشر شد

