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تولیتآستانقدسرضویدردیداربادخترانشیخ زکزکی:

تولیت آســتان قــدس رضوی گفــت :تالشهــا ،فداکاریها و
ایثارهایشیخزکزکیدرراهاسالمالگوییشایستهبرایجامعه
است.بهگزارشآستاننیوز،حجتاالسالموالمسلمیناحمد
مروی صبح دیــروز در دیدار دختران «شــیخ ابراهیم زکزکی»
رهبر نهضت اســامی نیجریه که در حرم مطهر رضوی انجام
شد ،ضمن پیگیری آخرین وضعیت و شرایط جسمی این عالم
انقالبی از خانواده ایشــان ،گفت :مسئله شیخ زکزکی مسئله
نظام و انقالب و یکی از دغدغههای رهبر معظم انقالب است.
وی با بیان این که شــیخ زکزکی منطقه آفریقا را متحول کرده
اســت ،افزود :این عالم برجســته کار بســیار بزرگــی در آفریقا
انجام داد و دههــا هزارنفــر را در آن منطقه تربیت کــرد ،از این
رو دشــمنان دین و اسالم کینه بزرگی از شــیخ زکزکی دارند.
تولیــت آســتان قــدس رضــوی افــزود :بنیانــی کــه شــیخ
زکزکــی در آفریقــا گذاشــت و آن تفکــر انقالبــی کــه در آن
منطقــه تأســیس کــرد نابــود شــدنی نیســت ،دشــمنان
احمق هســتند کــه تصــور میکنند بــا به شــهادت رســاندن
بزرگان مســیر آنــان نیــز نابــود خواهد شــد ،همــان گونه که
یزید فکــر میکــرد میتواند بــا شــهادت اباعبدا ...الحســین
علیهالســام تفکر امامت ،والیت و اهل بیــت(ع) را نابود کند.
وی گفت :دشمنان شــاید بتوانند شــیخ زکزکی را به شهادت
برســانند ،اما هیــچ گاه نخواهند توانســت فکر ،اندیشــه و راه
او را در آفریقــا نابود کنند ،فکر و اندیشــهای که شــیخ زکزکی
در آفریقــا بنیــان گذاشــته ،روز به روز شــکوفاتر خواهد شــد.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان این که شیخ زکزکی
یک نیروی ارزشــمند بوده و تعبیر خمینی آفریقا که به ایشــان
نســبت داده شــده ،تعبیر درســتی اســت تصریح کرد :شــیخ
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راه شیخ زکزکی متوقف نمیشود

زکزکــی بــرای اســام در آفریقــا زحمت کشــیده و رنــج برده
است ،تالشها ،فداکاریها و ایثارهای این روحانی برجسته
یک الگــو و نمونــه بــرای همــه آزادی خواهــان جهان اســت.
وی با اشــاره به ظلمها و مصیبتهایی که شــیخ زکزکی در راه
اسالممتحملشدهاست،تصریحکرد:شیخزکزکیوخانواده
ایشانواقعاسختیهاومصیبتهایبسیاریراتحملکردند،
ششپسرایشانشهیدشدندوخودایشاننیزهماکنوندرآن
شرایطظالمانههستند،ایشانخدماتارزشمندیبرایاسالم
داشــتند و در راه خدا مصیبتهای بســیاری را تحمل کردند.
وی با تأکیــد بر لزوم معرفی بــزرگان و مفاخر دینــی و انقالبی
به جامعه اظهار کــرد :هرکاری از آســتان قــدس رضوی برای
معرفیشیخزکزکیبهجامعهساختهباشد،کوتاهینخواهیم
کرد و انجام میدهیم ،شیخ زکزکی یک الگوی شایسته برای
جامعه ،جوانان و روحانیت اســت که بایــد آن را معرفی کنیم.
وی افــزود :در حــرم مطهــر بــه میــزان تــوان بــرای معرفــی
خدمــات شــیخ زکزکــی بــه اســام و تالشهــای ایشــان و
آگاهــی زائــران اقــدام خواهیــم کــرد .وی شــیخ زکزکــی را
ویــس قرنی زمان
انســانی وارســته ،مجاهد فی ســبیل ا ...و ُا ْ
دانســت و گفت :فردی در آفریقــا تحت تأثیر تفکر امــام راحل
و رهبری معظــم توانســته جریان ارزشــی و انقالبــی را متولد
کند و خدمات بســیاری بــرای اســام داشــته باشــد و در این
راه زحمــات و آســیبهای بســیاری را متحمــل شــده اســت،
ایــن مــرد بــزرگ و خدماتــش را باید بــه مــردم معرفــی کرد.
حجت االســام والمســلمین مروی یادآور شــد :باید زحمات
و خدمات شــیخ زکزکی بــه اســام و وضعیــت خطرناکی که
هماکنونگرفتارششدهاندرابرایمردمتبیینکرد.

گامیدیگر برایگذرگاه خونین

مهدیــان /روزگذشــته عملیــات اجرایــی
قطعــه دوم بانــد دوم محــور کاشــمر بــه ســه
راهــی شــادمهر (گــذرگاه خونین )بــه طول
 20کیلومتــر با حضور مســئوالن اســتانی و
شهرســتانی آغاز شــد .به گزارش خراســان
رضوی ،معاون مهندسی و ســاخت اداره کل
راهوشهرسازیاستاندر مراسم آغازعملیات
اجرایی قطعــه دوم باند دوم محور کاشــمر به
سه راهی شــادمهر ،احداث و توسعه بزرگراه
ها در اســتان را از دغدغه های مهم دانست و
گفت :محور شــادمهر به کاشــمر تا انابد جزو
پــروژه هــای اولویت دار اســت که در دســتور
کار اســتان قرار دارد .محمد پارسا با اشاره به
این که احداث باند دوم این محور از مصوبات
ســال 85اســت اما به دلیل نبــود اعتبار کار
به کندی انجام می شــد اظهار کرد :در ســال
 89قطعه کاشمر به خلیل آباد به طول حدود
 14کیلومتــر از محــل اعتبــارات اســتانی و
برخی اعتبارات ملی که در سفر معاونان وزیر
و مســئوالن وزارتخانه اختصاص یافت ،اجرا
شدوبهبهرهبرداریرسید.ویبااذعانبهاین
کهمطالعاتمحوربهصورتکاملانجامشده
است افزود :از ســال  90که این محور به طور
ویژه در دســتور کار قرار گرفته اســت حداقل
ششجلسهدرسازمانمدیریتوبرنامهریزی
ووزارتخانهبرایدریافتردیفملیبرگزارشد
کهخوشبختانهباپیگیریمسئوالنمنطقهدر
سال 97اولین ردیف اعتبار ملی به این پروژه
اختصاصیافت.
وی بــا تأکید بــر این کــه تا قبــل از ســال 97
وضعیــت این پروژه مشــخص نبــود و همانند
یکبچهیتیمبودیادآورشد:باوجودتخصیص
اعتبار ملی به این پروژه در ســال گذشــته ،در
سفررئیسجمهوربهخراسانرضویدرسال
گذشتهبرایچهارپروژهحوزهراهوشهرسازی
اعتبار اختصاص یافت که یکی از این پروژه ها

محور شــادمهر به کاشــمر بود .وی با اشاره به
اختصاص90میلیاردتوماناعتبارسفررئیس
جمهور به این پروژه طی سه سال خاطر نشان
کرد :با احتســاب اعتبار سفر رئیس جمهور و
اختصــاص 12میلیارد و 14میلیــارد تومان
طی ســال های  97و  98حدود  40میلیارد
تومان به این پروژه تخصیــص یافت به طوری
کهموفقشدیم 14کیلومترابتداییاینجاده
راتکمیلکنیموبهبهرهبرداریبرسانیم.پارسا
با اشــاره به این که با تخصیــص ردیف بودجه
ملی طلســم این پروژه شکســته شــد تصریح
کرد :قطعه دوم از باند دوم جاده کاشمر به سه
راهی شــادمهر به طول  20کیلومتر و عرض
 12.7متر در حالی از امروز توســط پیمانکار
آغاز می شود که قرار اســت بر اساس قرارداد
منعقد شــده طی  30ماه عملیــات  81هزار
متر مکعب خاک برداری و ...به بهره برداری
برسد .وی روان سازی تردد ،افزایش ایمنی،
چهاربانده شــدن محور و تبدیل شــدن محور
موجودبهمحورشریانیراازاهدافاجرایاین
پروژه اعالم و اظهار کرد :تاکنون 14کیلومتر
از مســیر 54کیلومتری کاشــمر به سه راهی
شادمهردوباندهشدهاستوامروزنیزعملیات
اجرایی  20کیلومتر دیگر آن آغاز می شــود،

شهرستان ها

معاون آموزش و پرورش خراسان رضوی خبرداد:

پرداخت بخشی از مطالبات
بازنشستگان فرهنگی 98همراه
با حقوق آذر

قطعی اینترنت در4شهرستان
استان
از نخستین ساعات بامداد چهارشنبه به طور ناگهانی
اینترنت در شهرســتان قوچان دچار اختالل و سپس
کامال قطع شدوبا توجه به مرکزیت قوچان در خدمات
دهی به شهرســتان های کالت ،چنــاران و درگز ،این
شهرســتان ها نیز با این مشــکل مواجه شدند.با قطع
اینترنت در این شهرستان ها از صبح چهارشنبه کلیه
ادارات ،مراکز و سازمان ها ،بیمارستان ها ،بانک ها و
...دچارمشکلشدندکهاینمسئلهموجبگالیه مردم
شد.بهگزارشخراسانرضوی،رئیسمخابراتقوچان
در این باره گفت :ایــن یک اتفاق نادر اســت و تاکنون
چنین مشکل و اختاللی در سیســتم رخ نداده بود ،به
طوری که به رغم همه پیگیری ها و تالش کادر فنی تا
کنون (تا زمان تنظیم خبر در ساعت  15و40دقیقه
روزگذشته )متاسفانه به نتیجه ای نرسیدیم که به نظر
می رسد یک مشــکل نرم افزاری باشــد .وی افزود :با
توجهبهمرکزیتقوچاندرخدمات دهیبهشهرستان
هایکالت،چنارانودرگز،اینشهرستانهانیزبااین
مشکل مواجه شده اند.شایان ذکر است خطوط تلفن
همراه نیز روزگذشته در قوچان دچار اختالل شد و تا
زمانتنظیمخبر قطعبود.

در همین حال مجوز برگــزاری مناقصه برای
اجرای 20کیلومتر انتهایی نیــز از وزارتخانه
گرفته شده اســت که امیدواریم تا پایان سال
شاهد آغاز عملیات اجرایی در قطعه سوم این
محورباشیم.
•اظهارات عجیب نماینده کاشمر

بنیادی نماینده کاشــمر در مجلــس نیز در
این مراسم گفت :در سفر رئیس جمهور این
پروژهبهعنواناولویتاستانچندینبارخط
خورد،اماباپیگیریهاییکهانجامشدمجدد
این پروژه در اولویت اول اســتان قرار گرفت
و  90میلیــارد تومان در یک بازه ســه ســاله
اختصاص یافت .وی ادامه داد :نامالیمات
زیادیصورتگرفتبهطوریکهدرروزنامه
خراسانهرروزمطالبکذبینوشتهمیشد
مبنی بر این که نماینــده ،فرمانده پلیس راه
را تحت فشار گذاشته اســت ،این چه حرف
کذبیاستکهمینویسید،مندراینچهار
سالکهنمایندهمجلسهستماصالسرهنگ
امیدوارراندیدمواگرازنزدیکایشانراببینم
نمی شناسم و تنها روزی که معاون اداره کل
راه و شهرسازی برای بازدید به کاشمر آمده
بودازمنخواستبافرماندهپلیسراهاحوال

پرسیوتشکرکنم.
بعدآقایاندرروزنامهمینویسندکهنماینده،
پلیس راه را تحت فشــار گذاشته است .مگر
پلیسراهبهحرفنمایندهاست؟ایمنیجاده
و جان مردم شــوخی بردار اســت که چنین
چرندیاتیرامینویسند؟
روزنامه خراسان رضوی  -۱:تکمیل پروژه
دو بانده شــدن محور کاشــمر به ســه راهی
شــادمهر (گذرگاه خونیــن) به دلیــل تعداد
تصادفاتزیادیکهدراینمحوراتفاقافتاده
اســت،همواره یکی از موضوعــات پیگیرانه
روزنامــه خراســان بوده اســت حــال این که
نماینده محترم کاشــمر بر چه اساســی ادعا
کرده روزنامه هرروز مطالب کذبی نوشــته،
مستلزماثباتازسویایشاناست.
 -2فایــل صوتــی گفــت وگــوی فرمانــده
پلیس راه اســتان درشــهریور ماه امسال با
روزنامه موجود است که ایشان گفته است
«فصل انتخابات اســت و نماینده (در فایل
صوتی اسم نماینده برده شده ولی درخبر
درج نشده اســت) درخواست دارند دراین
موقعیت بهــره برداری ازجاده انجام شــود
امابه خاطــر مــردم وحداقــل امکاناتی که
متولی را ه دارد ،باید مــوارد ایمنی مدنظر
قرار گیرد» روزنامه خراســان این آمادگی
را دارد کــه فایــل صوتی گفت وگــو را برای
اطالع وقضاوت افکارعمومی منتشر کند.
-3بــه کار بــردن عباراتــی نظیــر چرندیات
برای یــک روزنامــه مردمی توســط نماینده
مردم بسیارتاملبرانگیزاستوجایتاسف
داردکهشخصیدراینجایگاهبهجاینشانی
دقیق دادن دربــاره دالیل تاخیــر این پروژه
که با جان مــردم ســر وکار دارد،با فرافکنی
انگشت اتهام را به سوی روزنامه که طی این
ســال ها دغدغه این محور را داشــته ،نشانه
میرود!

آغاز زندگی مشترک  ۱۳۲زوج جوان در جوار حرم رضوی

اخبار

حسین باقری /معاون پشتیبانی آموزش و پرورش
خراســان رضــوی از پرداخــت بخشــی از مطالبــات
بازنشســتگان فرهنگــی ســال  98همراه بــا حقوق
آذر خبــر داد .علــی ابــری در گفــت وگو با خراســان
رضوی بااشارهبهتسویهکاملمطالباتبازنشستگان
فرهنگی ســال قبل افزود :احکام و ابالغ فرهنگیان
بازنشسته سال  98درمرحله صدور و اصالح است و
وزارت آموزش و پرورش هم مصر به پرداخت بخشی از
مطالبات با حقوق آذرماه است .وی همچنین گفت:
تا کنون تمام مطالبات فرهنگیان خرید خدمتی سال
تحصیلی ۹۷-۹۸پرداختشدهامادرسالتحصیلی
جدید یعنی از مهرماه امسال هنوز پرداختی صورت
نگرفتــه اســت .وی همچنین بــه مطالبــات بهار 98
معلمان حق التدریس شاغل و بازنشسته اشاره کرد
و افزود:امیدواریم این مطالبات هم به زودی پرداخت
شود اما پرداختی به معلمان حق التدریس آزاد تقریبا
به روز است.

۳

رئیسستادانتخاباتاستانمطرحکرد:

دشمن به دنبال القایکاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلساست
معاون سیاسی امنیتی اســتاندار و سخنگوی
ســتاد انتخابــات اســتان در دیــدار با محســن
نصرپور مدیر کل و اعضای ستاد انتخابات صدا
و سیمای خراســان رضوی گفت :رســانه ملی
یکی از قــوی ترین و موثرترین ابزارهای ســتاد
انتخاباتی بــوده و نقش بســیار پررنگی در این
راه دارد.وی در بخش دیگری از صحبت هایش
گفت  :ایــن دوره از انتخابات اولیــن دوره پس
از بیانیــه گام دوم رهبری اســت و اهمیت ویژه
و خاصی دارد زیرا پس از اتفاقاتــی که در آبان
ماه داشــتیم دشــمن به شــدت به دنبال القای
کاهش مشارکت مردم است.
حسن جعفری ،رئیس ســتاد انتخابات خراسان
رضوی در این جلسه از نامنویسی هزار و113نفر
بــرای نامــزدی مجلــس شــورای اســامی و نام
نویســی  ۱۱داوطلب خبرگان رهبــری تا کنون
خبر داد و گفت :این دوره از انتخابات اولین دوره
پس از بیانیه گام دوم رهبری است و اهمیت ویژه
و خاصی دارد زیرا پس از اتفاقاتی که در آبان ماه
داشتیم دشمن به شدت به دنبال القای کاهش
مشارکتمردماستبنابراینبایدسعیکنیمهم
در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی مراقب
این عملیات روانی باشیم.وی با اشاره به این که
هم اکنون ۵۷حزب دارای مجوز در استان داریم
گفت :فعالیت احزاب میتواند در پرشورتر شدن
انتخابات کمک کند.وی اظهار کــرد :از دغدغه
های ما در ســتاد انتخابات رســانه های خارجی
است چون با تقســیم کاری که انجام داده اند در
صددتأثیرگذاریبرانتخاباتماهستندبهویژهاز
طریقشبکههایماهوارهایعملیاتهایروانی

متعدد و متنوعــی را برای حوزه هــای اجتماعی
و بانوان پیش بینی کرده اند و در حال برجســته
سازی آن هستند .بنابراین نقش اصحاب رسانه
در شناسایی ،پیشگیری و خنثی سازی آن بسیار
مؤثر است.
وی از تــاش هــای شــبانه روزی رســانه ملــی و
اســتانی نیز تقدیر و تشــکر کرد.محسن نصرپور
مدیــر کل صدا و ســیمای خراســان رضــوی نیز
در این دیدار با اشــاره به حضور پرشــور مردم در
انتخابات گذشته گفت:در داخل کشور میانگین
حضور مــردم در انتخابــات ۶۰درصد بــوده که
نســبت به کشــور های مدعی دموکراسی باالتر
اســت.وی افزود:حکومــت جمهوری اســامی
یک الگوی بدیــع و رقیب حکومت هــای لیبرال
دموکراســی اســت و از نظــر الگــوی حکومتــی
همــاوردی مــی کند.نصرپــور تصریح کــرد:در
کشــورهای غربــی و لیبــرال دموکراســی اصل
بر مشــارکت حزبی اســت و عموم ًا احزاب نقش
اساسی دارند اما در جمهوری اسالمی مشارکت
عمومی و نقش واقعی مردم را داریم.
مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی با اشاره
به این کــه هرچه تعداد آرا بیشــتر باشــد ،به نفع
کشــور و نظام اســامی اســت گفت:هــر رأی به
صندوق،پولــی به صندوق ذخیــره و یک فرصت
برای مردم و مســئوالن و پیشــرفت کشــور است
و ایــن مقبولیت و مشــروعیت برای نظام اســت.
وی افــزود :صــدا و ســیما چهــار مرحلــه تبیین،
تشریح ،تهییج و فراخوان و دوره آرامش بخش را
برای تبلیغات انتخاباتی در رسانه ملی و استانی
برنامه ریزی کرده است که همه دوره ها از نظم و

پیوســتگی خاص خود برخوردار است.محســن
نصرپور بــا بیان ایــن که شــعار انتخاباتی ســتاد
انتخابات صدا و سیما در ســال « ۹۸مجلس کار
آمد،انقالبیومردمی»است،اظهارکرد:موضوع
انتخابات خبرگان نباید تحت الشعاع انتخابات
مجلس قرار گیرد و رسانه در بخش تولید و پخش
بیشازپیشبراهمیتوجایگاهواالیاینمجلس
بــرای مخاطبــان اهتمــام مــی ورزد.وی گفت:
تبیین مردم ساالری دینی به عنوان میراث گران
قدر امام خمینی(ره)،روشنگری و زمینه سازی
برای دســتیابی بــه یــک مجلــس کار آمد،جلب
مشــارکت حداکثری و گســترده مردمی،تالش
برای برگزاری هرچه با شکوهتر انتخابات،خنثی
ســازی توطئه های دشــمن،حمایت از شــورای
نگهبانونهادهایاجرایی،اتخاذمشیبیطرفی
در همــه ارکان و بخــش هــای ســازمان،آگاهی
بخشــی درباره اهمیت مجلس برای پیشرفت و
پیشبرد اهداف نظام از برنامه های رسانه ملی و
استانی برای انتخابات اســت.نبی پور مدیرکل
سیاســی و انتخابــات اســتانداری هــم دربــاره
موضــوع الکترونیکی برگــزار کــردن انتخابات
گفت :این موضوع را چندین سال است پیگیری
میکنیم .وزارت کشور از  ۲۶فرایند ۲۵ ،فرایند
را الکترونیکی کرده جز فراینــد رای دادن اما با
تمهیداتدرنظرگرفتهشدهازسویوزارتکشور
قرار است امسال در هشت شهر استان انتخابات
به صورت تمام الکترونیکی برگزار شود.
وی همچنین به آموزش عوامل اجرایی برگزاری
انتخابات اشاره کرد و افزود :این فرایند هم گام به
گام در حال تکمیل شدن است.

 ۱۳۲زوج جوان از سراســر کشور به دعوت
مرکز امــور بانــوان و خانواده آســتان قدس
رضوی زندگی مشــترک خــود را کنار حرم
مطهر رضوی آغاز کردند.
به گــزارش تســنیم ،این مراســم بــا حضور
زوج هــای جــوان از اســتانهای تهــران،
اصفهان و زنجــان در قالب طرح آموزشــی،
فرهنگــی و زیارتــی مزدوجین زائر سراســر
کشور «همسایه» در رواق حضرت زهرا(س)
حرم مطهر رضوی برپا شد.
حجت االسالم سید مهدی واعظ موسوی
نیــز در ایــن مراســم بــه بیــان برخــی از
راهکارهــا و مهارتهای زندگی مشــترک
پرداخت و اظهار کرد :نقش اصلی زندگی

مشــترک را دو فــرد متفــاوت از جهــات
مختلــف ایفا میکننــد که اگر هــر کدام از
آنان به رســالت و وظیفه خودش به خوبی
عمل کند بنیان خانواده مستحکم خواهد
شد.

تجلیل از  650دانش آموز نخبه و برگزیده حاشیه مشهد
 650دانــش آموز نخبــه و برگزیده حاشــیه
مشهد ،در سه مقطع متوسطه اول ،متوسطه
دوم نظــری و فنــی حرفــه ای و کار دانــش،
روز گذشــته و در تــاالر ابــن هیثم دانشــگاه
فرهنگیان تجلیل شدند.
بــه گــزارش «خراســان رضــوی» ،خدابنده
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان در
ایــن همایــش خطــاب بــه دانــش آمــوزان
نخبه گفــت :انگیــزه هــای خــود را افزایش
دهیــد ،اگر قرار اســت در ســال هــای آینده
همچنــان نردبــان موفقیــت را طــی کنید،
بایــد خودتــان ،خالقیــت هــا و توانمنــدی
هایتان را بشناسید و برای بهتر شدن ،شوق
داشــته باشــید.رضا صابری توالیی ،معاون
آموزش متوســطه آموزش و پرورش اســتان
نیز در این مراســم گفــت :وقتــی صحبت از
جشنواره نوجوان خوارزمی کشور ،المپیاد

فــرش کشــور ،جشــنواره مهــارت هــای
هنــری و مســابقات علمی کاربردی کشــور
می شــود ،نــام خراســان رضــوی و آموزش
و پــرورش منطقــه تبــادکان مــی درخشــد.
وی ادامــه داد :اداره آمــوزش و پــرورش
تبادکان با برنامه ریزی منســجم و تالش بی
وقفه مدیران ،هنرآموزان و دبیران گران قدر
به این توفیقات دست یافته است.
شایانذکراست«،مهالنظامطال»،هنرجوی
هنرستان یحیی بن زید ،در این همایش یک
تابلوی هنری دست ســاز خود را به مدیرکل
آموزش و پرورش استان اهدا کرد.
* در حاشیه
در لحظات پایانی این مراســم ،یک موسیقی
غیرمجازدرمراسمپخششدکهپسازگذشت
حدود یک دقیقــه از پخش آن ،بــا تذکر رئیس
آموزشوپرورشمنطقهتبادکانقطعشد.

 6خواست پر تعداد مردم از آستان قدس
غــذای متبــرک ،خادمیــاری ،روضــه منوره،
اطالعرسانی،تلفنهایآستانقدسرضوی،
خدمات رفاهــی اعم از ویلچــر ،صندلی ،نماز
و ...به ترتیب مهمترین درخواستهای مردم
از سامانه( 138مرکز جامع ارتباطات مردمی
آســتان قدس رضوی) بوده اســت .به گزارش
تســنیم ،همچنین مهمتریــن موضوعات ثبت
شــده در ســامانه به ترتیب ،خدمــات رفاهی،
غذای متبــرک ،روضه منوره ،رفتــار و برخورد

خــدام ،مراســم حــرم ،زیــارت آســان و گیــت
بازرسی بوده است .همچنین رفتار و برخورد
خدام ،غذای متبــرک ،خدمات رفاهی ،گیت
بازرسی ،روضه منوره و پوشش و حجاب نیز از
مهمترینانتقادهایدریافتیوهمچنینروضه
منوره ،خدمــات رفاهی ،نرده کشــی  ،زیارت
آســان و مــکان اســتراحت در روز از مهمترین
پیشــنهادهایی است که از ســوی مردم به این
سامانه اطالع رسانی شده است.

