چــــــهخبر؟

تولیتآستانقدسرضوی:

امام رضا روز قیامت از ما برای حفظ
سالمت زائرانش سؤال خواهد کرد
تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــا بیــان اینکه نســبت به حفظ ســامت زائران خــود را مســئول میدانیم،
تأ کید کرد:هیچتصمیمفردیدربارهحرممطهر گرفتهنخواهدشد.
حجت االســام والمســلمین احمد مروی طی بیاناتی در جمع خدام بارگاه منور رضوی که در محوطه صحن
مســجد جامــع گوهرشــاد بــارگاه منــور امــام علــی بــن موســی الرضــا «علیهالســام» ایــراد شــد ،بــا بیان اینکــه برای
اولیــن بــار از مهرمــاه امســال ســتاد اســتقبال از زائــران نــوروزی را در حــرم مطهــر ایجــاد کردیــم ،اظهــار کــرد :در
آســتان قــدس رضــوی ایــن بیســابقه اســت کــه از  6مــاه پیــش از عیــد ســتاد نــوروزی در حــرم مطهــر ایجاد شــود
و بــرای گلآرایــی و نورپــردازی برنامههــای ویــژه تــدارک دیــده شــود؛ تــاش مــا ایــن بــود کــه بتوانیــم نــوروزی
متفــاوت و در شــأن بــارگاه منــور رضــوی و زائــران حضرتــش را شــاهد باشــیم.اما متأســفانه گاهــی اتفاقاتــی رخ
میدهــد کــه شــرایطی کــه بــاب میــل مــا نیســت را بــر مــا تحمیل میکنــد ،اکنــون شــرایط اســتثنایی داریــم ،این
موضــوع شــعار ،سیاسـیکاری یــا شــایعات نیســت .ایــن خطر و گرفتــاری جدی اســت که کل دنیــا را درگیــر کرده
و موضــوع شــوخی بــردار نیســت.
وی ادامــه داد :گرچــه در شــرایط بحرانــی هســتیم و خطــر جــدی اســت ،امــا هی ـچگاه از لطــف خــدا و عنایــت
حضرت رضا «علیهالســام» و عنایت صاحب عصر حضرت صاحب الزمان «عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف»
ناامیــد نیســتیم و دســت تضــرع و دعــا را بــه ســوی خداونــد متعــال و ائمــه اطهــار دراز میکنیــم .حجــت االســام
والمســلمین مــروی بــا اشــاره بــه لغــو ســفر رهبــر معظــم انقــاب بــه مشــهد و ســخنرانی روز اول ســال  ٩٩در حــرم

مطهــر رضــوی اظهــار کــرد :رهبــری معظــم انقــاب
چــه در دوران ریاســت جمهــوری و چــه در دوران
یشــوند و یکی
رهبری هرســال به مشــهد مشــرف م 
از مهمترین ســخنرانیهای ســال را در روز نخســت
فروردیــن انجــام میدهنــد ،امــا امســال معظــم
لــه ایــن ســخنرانی و ســفر را لغــو کردنــد .بــزرگان مــا
روضههایشــان را در ایــن ایــام تعطیــل کردنــد .همه
اینهــا عمــق نگاه بــزرگان به توصیههای بهداشــتی
در شــرایط موجــود را مــی رســاند.
تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــا بیــان اینکــه ا گــر
مــا کوتاهــی کردیــم و کســی بــه خاطــر کوتاهــی
مــا در حــرم مطهــر آســیب دیــد ،روز قیامــت
بایــد پاســخگو باشــیم ،عنــوان کــرد :بنــای
حضــرات معصومیــن «علیهمالســام» بــر نقــض
ســنتهای الهــی نیســت و میخواهنــد قوانیــن
عالــم طبیعــت اجــرا شــود و رهبــر معظــم انقــاب
نیــز بــر همــه مــا تکلیــف کردنــد کــه مســائل
پیشــگیرانه و اصــول بهداشــتی بایــد رعایــت شــود
و ایــن خــود حســنه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه حفــظ ســامت زائــران را اولویــت
ایــن شــرایط مــی دانیــم ،بیــان کــرد :مــا هیــچ
تصمیــم شــخصی و فــردی نخواهیــم گرفــت؛ بایــد
جوانــب مختلــف را ســنجید.
وی ابــراز کــرد :هــر وقــت بــه حــرم مطهــر مشــرف
میشــوم ،خــدا میدانــد ابتــدا عذرخواهــی میکنــم
کــه حــرم خلــوت شــده اســت ،امــا چــارهای نداریــم،
مــا حــرم مطهــر را اینگونــه دوســت نداریــم و بــرای
مــا خوشــایند نیســت؛ ولــی مســئولیت داریــم؛ امــام
رضــا «علیهالســام» روز قیامــت از مــا در خصــوص
اقداماتمــان بــرای حفــظ ســامت زائرانشــان ســؤال
خواهنــد کــرد.

به دستور حجتاالسالم والمسلمین مروی

اجاره بهای دو ماه اماکن تجاری وابسته به آستان قدس بخشیده شد
تولیــت آســتان قــدس رضــوی از بخشــودگی اجــاره بهــای اما کــن تجــاری وابســته بــه آســتان قــدس تا پایــان فروردیــن ماه و توزیع  50هزار بســته کمک معیشــتی
و بهداشــتی در حاشــیه شهر مشــهد خبر داد.
حجتاالســام والمســلمین احمــد مــروی در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه شــرایط شــیوع ویــروس کرونا در کشــور گفــت :از همه مــردم متدین ،نو عدوســتّ ،
خیر
و نیکــورکار کشــورمان درخواســت میکنــم در ایــن شــرایط بــه فکــر همنوعان خود باشــند.
وی افــزود :افــرادی کــه پــس از شــیوع بیمــاری ،بیــکار شــدند و کارشــان را موقتــا از دســت دادهانــد .در شــرایط فعلــی متأســفانه کارگــران روزمــزد همــان درآمــد
مختصرشــان را نیــز از دســت دادهانــد .از مــردم عزیــز و نیکــوکار درخواســت میکنــم کــه بــه ایــن قشــر از جامعــه حتمــا توجــه داشــته باشــند.
مــروی بخشــودگی اجــاره بهــای اماکــن تجــاری وابســته بــه آســتان قــدس رضوی در اســفندماه 98و فروردین مــاه ،99را یکــی از اقدامــات در این زمینه معرفی و
تصریــح کــرد :در ایــن  2مــاه از افــرادی کــه مســتأجر اماکــن تجــاری آســتان قدس رضوی هســتند هیچ اجــارهای دریافت نخواهیــم کرد.
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