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نماز جمعه
گروه سیاسی

امامجمعه مشــهد گفت :در ایــن انتخابات به هر
حال هر کس پیــروز بشــود ،پیروز اصلــی در این
انتخابات اســام و نظام اســت؛ یعنی بــا انتخاب
عزیــزان فرهیختــه ارزشــمند ،فــداکار ومومن و
وابسته به انقالب ان شــاءا ...مجلس نیرومندی
تشــکیل خواهد شــد و برنده انتخابات روزجمعه
اسالم و نظام است.
به گزارش خراســان رضوی ،آیت ا ...علم الهدی
روز گذشــته در خطبــه دوم نماز جمعه مشــهد به
موضوع انتخابات مجلس شورای اسالمی اشاره
کــرد و گفــت :از حماســهآفرینی روزجمعه شــما
مردم انقالبی و مؤمن در پــای صندوقهای رأی
تشــکر میکنم ،همچنین از نامزدهای محترمی
که در این عرصه انتخابات وارد شــدند نیز تشکر
میکنم .جریان رقابت آنها باعث گرمای حرکت
انتخاباتی مردم وظیفهشناس شد.
اما مجمعــه مشــهد افــزود :در ایــن انتخابــات
بههرحال هر کس پیروز بشــود ،پیــروز اصلی در
این انتخابات اسالم و نظام است؛ یعنی با انتخاب
عزیــزان فرهیختــه ارزشــمند ،فــداکار ومومن و
وابسته به انقالب ان شــاءا ...مجلس نیرومندی
تشــکیل خواهد شــد و برنده انتخابات روزجمعه
اسالم و نظام است.
نماینده ولیفقیــه در اســتان خاطرنشــان کرد:
مقــام معظــم رهبــری در فرمایش هــای روزهای
اخیر خود دو نکته فرمودند .نکته اول درخصوص
مســئله مشــارکت مردم در انتخابات بــود و مقام
معظم رهبــری بهعنــوان یک مرجعیــت ممتازی
که بخش عمده جهان تشیع مقلد ایشان هستند
اعالم فرمودند؛ شــرکت در ایــن انتخابات واجب
شرعی اســت .مراجع دیگر هم این نکته را اعالم
کردند امابعضی افراد ممکن اســت بگویند مقام
معظم رهبری اعالم فرمودند ولی ما مقلد مرجعی
هستیم که آن مرجع در آن باره اظهارنظری نکرده
اســت ،اگرچه مرجــع دیگــری در ایــن خصوص
اظهارنظری نکرده اســت اما اینیــک اصل و یک
مسئله اســت که اجماع همه فقهاست .تمام فقها
و مراجع درخصوص آن اجماع دارند و آن موضوع
این است که مشارکت اجتماعی و سیاسی درامت
اسالم یک تکلیف قطعی شرعی است.
•روایتی از پیامبر(ص) درباره مشارکت
در امور مسلمین

امامجمعه مشــهد ادامه داد :از همه مراجع باالتر،
پیغمبراکرم(ص)هستندکهدرروایتیکهبهاعتماد
طریقین تمــام مذاهب اســامی ،چه ســنی و چه
شیعه ،خبر متواتر پیغمبر است و همه این روایت را
صب َح َالیه َت ُّمب ُا ُمو ِر
بهتواترنقلکردند،فرمودندَ :من َا َ

خبر
سیاست

استانداردرسخنرانیپیشازخطبههای
نمازجمعهمشهد:

ش تأثیرگذاری
ی خود نق 
مردمبا رأ 
در آینده کشور و استان دارند

اســتاندار خراســان رضوی گفت  :مردم با رأیهای
ش تأثیرگذاری در آینده کشــور
خود در انتخابات نق 
و اســتان دارنــد .به گــزارش فــارس« ،علیرضــا رزم
حســینی» در ســخنرانی پیــش ازخطبه هــای نماز
جمعه مشهد افزود  :تمام مسئوالن نظام طبق قانون
اساســی بــا رأی مســتقیم مــردم روی کار میآیند،
مجلس شــورای اســامی نیــز مرکــز قانونگذاری
است .استاندار خراسان رضوی تصریح کرد :با توجه
به این که در حوزه معیشــتی دچار مشکل هستیم و
آمریکاماراتحریمکردهوتمامدشمنانعلیهمابسیج
شدهاند ،الزم است مجلس قوی داشته باشیم تا آثار
این موارد را کم کنــد .وی با تأکید بــر این مطلب که
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بیش از  ۴۰سال
برای دوام و ثبات انقالب و امنیت کشــور مجاهدت
کرد ،یادآور شد :مکتب سلیمانی یعنی همه در کنار
هم برای کشــور و انقالب تالش کنیم ،امــروز که در
گام دوم انقالب هستیم تمام کارگزاران و مسئوالن
نظام باید مکتب سلیمانی را الگوی خود قرار دهند
و پیرو راه شــهدا باشند.اســتاندار با یادآوری این که
انتخاباتنقشبازدارندگیدارد،متذکرشد:پیروی
از آرمانهای شهدا یعنی سیاست ،فرهنگ و اقتصاد
قوی داشت ه باشیم ،شما مردم با سلیقههای مختلف
رأی میدهید که در این مورد حق انتخاب دارید اما
هدف تمام شما پیشرفت استان و کشور است.
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آیت ا ...علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد
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صبح برخیزد و به امور مسلمین اهتمام نورزد (اما
امور مسلمین یعنی چه؟ امور به دو معناست یکی
به معنی امر اســت و امر نیز به دو معنا آمده یکی به
معنای حادثه و شیء و یکی به معنای فرمان است
وامریکهبهمعنایفرماناستبهاوامرجمعبسته
میشودوامریکهبهمعنایمصائبوحوادثاست
بهامورجمعبستهمیشودواینجابهمعنایمسائل
مربوطبهمسلمیناست)پیامبرنفرمودندکهمؤمن
نیستبلکهفرمودندمسلماننیست.
•بنابهفتوایتماممراجع،اینیکتکلیف
شرعیاست

امامجمعهمشهدتصریحکرد:بارزترینمصداقامور
مسلمین؛ شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت
زندگیاجتماعیمسلمینبارأیدادناستواین
روایتپیامبر(ص)استکهمیفرمایداص ً
ال«مسلم»
نیســت کســی که این کار را نکند .دو روز دیگر در
فضای مجازی این آدمها ،عوضــی خواهند گفت
کهفالنیگفتهاستاگرکسیرأیندهدمسلمان
نیســت درصورتیکه این جمله را من نمیگویم و
این روایت رســول ا(...ص) است .روایت متواتری
کههمشیعهوهمسنینقلکردهواینروایتازنظر
طریقینروایتمتواتریاست.
آیت ا ...علم الهدی گفت :همه فقها فتوایشان این
اســت که مشــارکت سیاســی و اجتماعی تکلیف
شرعیاست.تعیینموضوعحکمهمبامکلفاست
که شما هستید و امروز در امور مسلمین مسئلهای
باالترازتعیینسرنوشتبهوسیلهرأیدادننیست.
بنابراین بــه فتوای تمــام مراجــع ،اینیک تکلیف
شــرعی اســت .ازنظر دین مــا و شــریعت ،اینیک
تکلیفاستکهبایدانجامدهیم.
وی گفــت :حاال اگر یــک آدم در زندگــی ملتزم به
شرع و تکالیف دینی نیست ،این انسان که هست؛
مســئله انتخابــات و رأی دادن در انتخابــات حق
عقالیی هر انســانی است .هر انســانی حق دارد
سرنوشت خود را تعیین کند و تعیین سرنوشت با
این رأی اســت .منتها ما دو نوع حقداریم؛ زمانی
ما حقداریم و از آن حق اســتفاده نکردهایم و این
حقازبینمیرودمث ً
الفردیپدرشازدنیامیرود
و آن فــرد از دارایــی بهجامانــده پدرش اســتفاده
نمیکنــد؛ اما زمانی هســت که در بعضــی موارد

اگر از حقتان اســتفاده نکردید ،دیگران استفاده
میکنند و استفاده کردن از این حق ،در وضعیت
ما دخالت دارد.
امامجمعه مشــهد افزود :برادران و خواهران رأی
دادن حق شما برای تعیین سرنوشت است و اگر از
آن استفاده نکردید ،کس دیگری استفاده خواهد
کردوبااستفادهازاینحقشمابرایشماسرنوشت
تعییــن میکند .نــه این کــه اگــر از حق اســتفاده
نکردی ،ایــن حق رهــا شــود .دیگــران میروند و
سرنوشتراتعیینمیکندوشایدطوریسرنوشت
شمارا تعیین کنند که شــما آن را نپسندید .گاهی
اوقات با یــک برگــه رأی ،اوضــاع انتخابات عوض
میشود و با یک برگه ،سرنوشــت انتخابات تغییر
میکند .از کجا معلوم آنیک برگه رأی شما نباشد
کهنمیخواهیدبرویدرأیبدهید؛بنابراینبهعنوان
حقبایدرفتودراینموضوعمشارکتکرد.
•بارأیدادنشماتکلیفشماتمامنمیشود

امامجمعه مشــهد تصریــح میکند :نکتــه دومی
کــه مقــام معظــم رهبــری در فرمایش هــای خود
بیان داشــتند مربوط به کسانی اســت که به آنها
میخواهیــد رأی دهیــد .یــک جمله مقــام معظم
رهبری فرمودند که در دورههای گذشته خیلیها
که نماینــده مجلــس بودنــد االن آن نمایندههای
مجلس در اروپا و آمریکا ،کلفت و نوکر دشمنان ما
شدهاند .حواســتان جمع باشد به چه کسی دارید
رأیمیدهید.بایدبهکسانیرأیدهیدکهتضمین
داشــته باشــد در آینده مثل بعضــی نمایندههای
گذشته،نوکروکلفتدشمنانشمانخواهندشدو
بهچنینکسانیرأیبدهید.

وی ادامه داد :اص ً
ال با رأی دادن خودتان از این که
آدمهایی بیاینــد در مجلس که بعــد ًا نوکر و کلفت
دشمنانشماشوندجلوگیریکنید،نگذاریدآنها
واردمجلسشوند.شمایکانسانصالحراانتخاب
کنیدوراهرارویآنهاببندید.تضمینکنیدنوکرو
کلفتدشمنانشمادرآیندهنمیشوندوبهآنطرف
گرایشپیدانمیکنند.نمایندهولیفقیهدراستان
خراسان رضوی گفت :شما برادران و خواهرانی
کهامروزنمازگزارنمازجمعههستید،شایدبیشتر
شما تا االن رأی داده باشــید و بخشی از شما رأی
نداده باشــید که بعدازاین قصد رأی دادن دارید.
شــما تردیدی در رأی دادن ندارید و رأی خواهید
داد؛ اما با رأی دادن تکلیف شــما تمام نمیشود.
اگر شــما در فامیل یا همســایههایتان کســانی را
سراغ دارید که آنها مردد در رأی دادن هستند؛
تکلیف شــما این اســت که آنها را از تردید خارج
کنیدواینبزرگترینمصداقامربهمعروفیاست
که واجب الهی بر شماست.
•پارک و دانشگاه و خیابان جای تشکیل
خانواده نیست

امامجمعه مشــهد همچنیــن در خطبــه اول نماز
جمعه ،دربــاره مصادیق تقــوا در خانــواده گفت:
انتخاب همسر ،گزینش همسر ،چه شوهر گزینی
چه زن گزینی در زندگی خانوادگی مخصوص ًا در
زوجهای جوان بر اساس صحیح و مبنای مصادیق
تقواصورتنمیگیرد.برادرانوخواهرانهمشما
پدران و مادران و هم شــما زنان جــوان ،دختران
جوان ،پســران جوان و مردان جوان بــه این نکته
توجه کنید عزیزان پارک ،دانشگاه و خیابان جای

مدیر کل ثبت اسناد وامالک خبر داد :

آرشیووبهروزرسانی الکترونیکیبیشاز 71درصدپروندههایثبتیاستان

مدیــر کل ثبت اســناد و امالک از اتمام اســکن و
آرشیوالکترونیکی71.5درصدپروندههایثبتی
استاندرراستایتحققکاملدولتالکترونیکی
و حفظ و صیانــت از اوراق پرونده های ثبتی خبر
داد  .به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ثبت
اسنادوامالک،محمدحسنبهادربااشارهبهلزوم
اجرای صحیح طرح آرشــیو الکترونیکی و به روز
رسانیآنبهمنظورحذفگردشفیزیکیپرونده
های ثبتی گفت :در راســتای صیانت از مالکیت
امالک و اراضی افراد و حفظ اســنادی که برخی
بیش از یک صد ســال قدمت دارد ،پروژه آرشــیو
الکترونیکیپروندههایثبتی ازسال 1394در
استانآغازشدوتاکنونیکمیلیونو 760هزار
پرونده از مجموع دو میلیــون و 463هزار پرونده
موجود در ثبت اســناد و امالک اســتان ،اسکن و
آرشیو الکترونیکی شده که شامل  37میلیون و
 913هزاربرگازاوراقپروندههاست.
مدیر کل ثبت اسناد و امالک اســتان افزود :این
پروژه در ســه فاز با اعتباری بیــش از  42میلیارد
و ۸۰۰میلیون ریال شــامل 29میلیارد ریال در

فاز اول ،هفت میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال در فاز
دوم و شــش میلیارد ریال در فاز سوم مصوب شد
کهفازاولاینپروژهبااسکنوبهروزرسانیبیش
از  32میلیون و  500هزار برگ به پایان رســیده
و هم اکنون فازهــای 2و 3آن در اســتان در حال
اجراســت که در فاز دوم پیش بینی اسکن حدود
هفت میلیــون بــرگ از  337هزار پرونــده ثبتی
شــده که تاکنون پیشــرفت  65درصدی داشته
است.همچنیندرراستایتسریعدراجرایاین
پروژه مهم ،فاز سوم ایجاد آرشیو الکترونیکی نیز
دراستانشروعشدهکهتاکنون 28درصدازسه
میلیونبرگبرآوردشدهدراینفازنیزاسکنشده
ودرحالبارگذاریدرسرورهایسازماناست.
محمد حسن بهادر در تشریح اهمیت این موضوع
بیان کرد :ایجاد آرشــیو الکترونیکی پرونده ها در
ثبت اسناد و امالک عالوه بر سهولت دسترسی به
پروندههایدیجیتالی،افزایشسرعتدسترسی
به پرونده هــا و کاهش زمان پاســخگویی به ارباب
رجوع را فراهم می کنــد و با کاهش حجم بایگانی
های کاغــذی و حذف کامــل آن هــا ،باعث صرفه

جویی در فضا و هزینه های نگهداری خواهد شــد
کهازمهمترینمزایایاینطرحاست.ویدرادامه
خاطر نشــان کرد :امکان تعریف سطح دسترسی
بــرای رده هــای مختلف ســازمان و جلوگیــری از
استفاده های غیر مجاز اشــخاص  ،مفقود نشدن

تشکیل خانواده نیست.
وی افزود :دختر و پسر ،زن و مرد جوان با دو حیوان
نر و ماده فرق دارند که ضمن یک برخورد ،یکدیگر
را بپسندند و باهم مرتبط شوند و خانواده تشکیل
بدهند .مسئله این که خانواده و ازدواج بر اساس
گرایش جنسی و جاذبه جنسی صورت میگیرد؛
این عامل اصلی و قطعــی چالشهای خانوادگی
مخصوص ًا در بین زوجهای جوان اســت ،مســئله
جاذبه جنسی مطلب حقی است.
آیتا...علمالهدیگفت:انگیزهاصلیدرازدواج،
گرایش جنســی اســت این که یــک پســر و دختر
خانه راحت پــدری را رهــا میکنــد و از زندگانی
غیرمســئوالنه پــدر و مادر قــدم در یــک زندگانی
مسئوالنه پرزحمت میگذارد انگیزه اصلیشان
مسئله گرایش جنسی اســت .جاذبه جنسی هم
در ازدواج موضوع اصلی است ،مثل غذا خوردن
است شــما وقتی میخواهید غذایی را میل کنید
باید میلتان به این غذا بکشد ،نمیشود یک غذا را
بهزور میل کنید  .غذا با دوا فرق میکند آدم دوا را
بهزور میخورد اما غــذا را بهصورت تحمیلی میل
نمیکنــد هرچه میلش کشــید آن را مــورد تغذیه
خود قرار میدهد.
وی افزود :مسئله ازدواج شبیه غذا خوردن است،
باید این غــذا را طبع شــما بپذیرد و گرایش شــما
قبول کند ،چه زنی که میخواهیــد با آن زندگی
کنید و چه شوهری که میخواهید با او به سر برید،
مسئله جاذبه جنسی بزرگترین عاملی است که
این غــذا را مورد تمایل انســان قــرار میدهد .اما
اســاس خانواده و تشــکیل زندگی مشترک چیز
دیگــری اســت ،آدم بر اســاس گرایش جنســی و
جاذبه جنسی نمیتواند خانواده تشکیل بدهد و
زندگی مشترک به وجود بیاورد.
•همسرگزینی بر اساس تعالیم دینی باشد

وی ادامــه داد :اگــر خانــواده و ازدواج بر اســاس
صحیحیصورتنگیرد،اینزندگیازهمگسیخته
میشــود و این خانواده بهکلی متالشــی خواهد
شــد .وقتی بنا شــد جاذبه جنســی شــما برادر یا
خواهر جوان ،شمارا به سمت مردی به نام همسر
سوق دهد یا بهطرف یک زنی به نام همسر شمارا
بکشــاند ،این مسئله اولیه درست اســت اما برای
بقیه آنهم فکــر کنید .آیا این خانــم زیبا میتواند
برای شــما یک شــریک زندگی باشــد؟ این آقای
پرونده ها و دســتکاری اســناد و در نتیجه افزایش
امنیت پرونده ها  ،ایمنی کامل پرونده ها و اســناد
درمقابلکلیهخطراتاحتمالیوحوادثطبیعی
،امکان دسترسی سریع و آســان  ،حذف عملیات
فیزیکی برداشت پرونده و جای گذاری مجدد آن،
جلوگیری از به هم ریختن پرونده ها وامکان کپی
برداری راحت و آســان از پرونده ها و تهیه نســخه
پشتیبانبدونهیچهزینهای،ازدیگرمزایایآرشیو
الکترونیکی اســت .مدیر کل ثبت اسناد و امالک

خوش قــد و قامــت زیبــا میتواند برای شــما یک
شریک عمر باشد؟ میتواند یک مادر صحیح برای
فرزندان شما باشــد؟ میتواند در تمام سرنوشت
با شــما شــرکت کند و سرنوشــت زندگی خودت
را با این مــرد یــا زن صرف ًا بــه خاطر صورتــی زیبا
گره بزنی یا نه؟ اینها چیزهایی اســت که باید به
آن فکر کــرد .یکی از مصادیــق تقــوا در خانواده،
مسئله همســرگزینی بر اســاس آموزهها و تعالیم
دینی است .امامجمعه مشهد گفت :پیامبر اکرم
(ص)فرمودنــد :ای مردم از آن ســبزههای خرابه
و زبالــهدان بپرهیزید .اصحاب عــرض کردند آقا
منظورتــان از ســبزههای خرابه چیســت؟ پیامبر
فرمودند :زن بســیار زیبایی که در یک خانواده بد
هست ،در یک خانواده بیایمان ،در یک خانواده
بداخــاق ،از یک مبــدأ فرهنگــی فاســد و از یک
خانواده بیدین است.
وی افزود :درست نیست که راه بیفتی در کوچه و
خیابان و دانشگاه و پارک بگردی ،خودت زن پیدا
کنی یا با هر که برخورد کردی برای خودت او را به
عنوان شــوهر انتخاب کنی ،این صحیح نیست .
جایازدواجوتشکیلخانوادهکوچهنیست،پارک
نیست،دانشگاهنیستچونانساناست.زن،زن
است و مرد ،مرد اســت ،جانور نر و ماده نیست که
هر جا دیدند متصل شوند بعد هم تمام شود برود و
با یککلمهای که ما تفاهم نداریم زندگی را به هم
بزنند .این زندگی درســت شــروع نشــده و از اول
اشتباه بوده است.
•انتقاد از عشقی که در فیلم ها ترویج می شود

آیت ا ...علم الهدی اظهار کرد :در انتخاب همسر
و همســرگزینی ما آموزه امام صادق(ع) ،قرآن و
فرمایش پیامبر اکرم(ص) را در نظر بگیریم .اگر
این خصوصیات واقع ًا در نظر گرفته شد در این جا
زندگی خیلی خوب خواهد شــد .یکی از مسائل
بسیار غلطی که امروز در دهان جوانها افتاده و
متأسفانه گاهی اوقات این سریالها و فیلمها هم
ترویج میکنند ،کلمه عشق است .عاشق شدی یا
نه ،عاشقی یا نه .این عشقی که تو میگویی عشق
نیست .این شایسته انسان نیســت ،شیخ بهایی
میفرمایند :عشقهایی کز پیرنگی بود ،عشق
نبود عاقبت ننگی بود.
وی ادامه داد :این را میگویند عشق ،نه این که با
یک رنگی پیوند بزنی این رنگ هم دو روز بعد تمام
شود .درونش نه صفا باشد ،نه مروت ،نه انسانیت
و نه عفت .بعد هم با هــزار بیچارگی این خانواده
را که تشکیلشــده اســت ،به هم بزنــی به خاطر
مهریه هم بروی گوشه زندان بخوابی .برادران و
خواهران به فکر بچههایتان باشید ،این بچه پاره
جگرت است ،نگذار بدبخت شود ،نگذار بیچاره
شود ،نگذار در پی هوا و هوس در آتشی بیفتد که
تمام هستیاش بسوزد .مراقب عزیزانتان باشید
و آنها را هدایت کنید.
استانهمچنینازایجادآرشیوالکترونیکیپرونده
هایثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریاستان
خبر داد و گفــت :کلیه فعالیت های ثبت شــرکت
ها و موسسات غیر تجاری به صورت الکترونیکی
و برخط انجام مــی شــود و در همین راســتا در دو
فاز با اعتباری بیش از چهار میلیارد ریال ،اســکن
اوراق بیش از 110هزار پرونده ثبت شــرکت ها و
موسسات غیر تجاری استان در سال گذشته آغاز
شدهودردستاقداماست.

