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پیکر آیت ا ...مرتضی تهرانی برای
خاک سپاری به کربال منتقل شد

تشییع باشکوه استاد اخالق
در تهران

پیکر آی ـتا ...مرتضی تهرانی ،استاد اخــاق ،دیــروز ،پس از
تشییع باشکوه مردم تهران ،برای خاک سپاری به کربال منتقل
شد .به گزارش خبرگزاری فارس ،در تشییع این عالم ربانی،
خیل عظیم شاگردان و دوستداران وی ،حضور داشتند .در
ابتدای این مراسم که در منزل آن مرحوم برگزار شد ،فرزند وی،
حجتاالسالم عبدالعلی تهرانی ،طبق وصیت پدر ،نماز میت را
بر پیکر استاد اخالق ،اقامه کرد و سپس ،میثم مطیعی ،مداح
اهل بیت(ع) ،به قرائت زیارت عاشورا و مداحی پرداخت .مراسم
ترحیم آیتا ...تهرانی ،فردا ،از ساعت  ۱۰تا  ،۱۲در مسجد
میرزا موسی واقع در بازار بزرگ تهران برگزار میشود .وی
سالها امام جماعت این مسجد بود و به بازاریان درس اخالق
مـیداد .همچنین ،مجلس یادبودی ،روز پنج شنبه ،چهارم
مرداد ،پس از اذان مغرب ،در حسینیه آیتا ...تهرانی ،واقع در
میدان قدس ،خیابان شهید کبیری (دزاشیب) ،خیابان عمار،
کوچه شهید صالحی ،کوچه منصور ،پالک  ۸برپا میشود.

همزمان با دهه کرامت و با حضور آیت ا ...نوری همدانی

فاز یک زائر سرای رضوی به بهره برداری رسید

محمد حسام مسلمی ... /ادامه از صفحه اول-
آیت ا ...نوری همدانی تصریح کرد :ساخت زائر
سرای رضوی برای محرومان یکی از کارهای ایشان
است  ،امیدواریم با توفیق پروردگار خدمات زیادی
در آستان مقدس امام رضا (ع) انجام دهند ،ساخت
زائرسرایرضویتوسطآستانقدساقدامیبسیار
با فضیلت است .حجت االسالم والمسلمین سید
ابراهیمرئیسیتولیتآستانقدسرضوینیزدراین
مراسم اظهار کرد :از زمان حضور در آستان مقدس
رضوی و اجرای منویات رهبری توجه به زائران
نیازمند در دستور کار و برنامه ریزی قرار گرفت.
وی با بیان این که کمپ هایی در اطراف مشهد برای
اسکانزائراندرنظرگرفتهشدهاستتصریحکرد:در
شأنزائرامامرضا(ع)نیستکهمادرکمپهامیزبان
زائران باشیم ،دستگاه های مختلف ،مهمان پذیر ها
و خیران در راستای اسکان زائران خدمت می کنند
 ،اما زائرانی هستند که نیازمندند و خداوند توفیق

داد که ما برای خدمت به این عزیزان قدم برداریم.
وی یادآور شد :تاکنون بیش از  700هزار زائر اولی
نیازمند از نعمت زیارت علی بن موسی الرضا (ع)
برخوردار شده اند ،فاز دوم زائر سرای رضوی نیز
تا پایان امسال و اوایل سال آینده به بهره برداری
میرسد.
وی با بیان این که همه امور در آستان قدس رضوی
مبتنیبرنذرووقفاست،تصریحکرد:مردمباعشق
به امام رضا (ع) نذوراتشان را تقدیم می کنند ،ما هم
تالش می کنیم نیت واقعی واقفان برآورده شود.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی تاکید کرد:
سیاست ما در آستان قدس رضوی رقابت با بخش
خصوصینیست،بلکه توجهماخدمترسانیوتوجه
بیشتر به زائران نیازمند است ،از همه مسئوالن،
شهردار مشهد ،قائم مقام آستان قدس رضوی و
همه مسئوالنی که در ساخت زائر سرای رضوی ما را
پشتیبانیکردند،تشکرمیکنم.

15
پس از  ۱۰سال؛

الیحه حمایت از کودکان و
نوجوانان به صحن مجلس رفت
پس از  ۱۰سال انتظار ،الیحه حمایت از حقوق کودکان و
نوجوانان با حمایت زنان مجلس به صحن علنی رفت .به گزارش
فارس ،طی نامه ای که به امضای جمعی از زنان نماینده در
مجلس رسیده،تاکید شده است « :با توجه به تبصره  1ماده
 104آیین نامه داخلی مجلس،درخواست در اولویت گرفتن
بررسی الیحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به شماره
چاپ 919و تاریخ چاپ  24اردیبهشت سال  97را داریم ».به
گزارش «انتخاب» ،الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان حدود
یک سال در کمیسیون حقوقی ،قضایی مجلس در کارگروههای
مختلف در حال بررسی بود .طبق این الیحه هرگونه صدمه
و اذیــت و آزار کودکان ،شکنجه جسمی و روحــی کودکان،
نادید هگرفتن عمدی سالمت و بهداشت روانــی و جسمی
کودکان ،ممانعت از تحصیل کودکان ،هرگونه خرید و فروش
کودکان ،بهر هکشی از کودکان و بهکارگیری کودکان بهمنظور
ارتکاب اعمال خالف و مواردی از این قبیل در این الیحه مورد
توجه قرار گرفته و جرم شناخته شده است.
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