برگزار نشده همیشه این سوال مطرح بوده که قیمت تمام شده پروژهها باال بوده است .باید
انتقادات را مطرح و بررسی کرد.
وی افزود :تهران بدهکار است اما آیا شهردار در مقابلش دارایی نیز ایجاد کرده است یا خیر؟
خواس���ت از موضع شهرداری کارهای بزرگ
واقعیت این اس���ت که آقای قالیباف چون می
کند و رئیس جمهور ایران شود بیشتر از ظرفیت شهرداری پروژه تعریف کرد .این واقعیت
باعث ش���د که شهرداری تهران بدهکار شود .از س���ال  ۹۲تا  ۹۶در سطح تهران کارهای
ب���زرگ اتفاق نیفتاد .کارهای ب���زرگ مثل اتوبان امام علی ،آزادگان ،نیایش و صدر قبل از
س���ال  ۹۲ایجاد شد .آقای قالیباف طراحیای کرده بود که براساس آن میخواست قبل از
ها را افتتاح کند و در سطح ملی خبرسازی کند
انتخابات ریاست جمهوری همه این پروژه
و به عنوان یک منجی ،رئیس جمهور ایران شود ،منتهی این طرح نگرفت.
مرعشی خاطر نشان کرد :من نمیدانم که چقدر پول از شهرداری بیرون رفته یا اص ً
ال نرفته
اس���ت یا اینکه چقدر خرج تبلیغات ریاست جمهوری شده یا نشده است ،سؤالی است که
توانند آن را بپرس���ند و اعضای ش���ورای شهر نیز در آینده باید درباره اینها
مردم تهران می
به نهادهایی مانند س���ازمان بازرس���ی پاسخ دهند که ممکن است پاسخ این سؤاالت داده
شود یا نشود.

ساالنه سه هزار اختراع در کشور ثبت می شود

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان کشور گفت :ساالنه  ۳۰۰۰اختراع در کشور
ثبت می شود که از این تعداد  ۲۰۰۰اختراع در جشنوارهها شرکت می کنند.
غالمعلی منتظر اظهار داش���ت :س���االنه  3هزار اختراع در کشور ثبت می شود که از این
تعداد  2هزار اختراع در جشنوارهها شرکت می کنند.
وی با اش���اره به اینکه مهمترین هدف ما تبدیل مخترع به شرکت است ،افزود :خالقیت و
ایده پردازی می تواند برای ارتقای جایگاه افراد بسیار مناسب باشد که به همین منظور نیاز
اس���ت از این ظرفیت بسیار مناسب برای ایجاد اشتغال و فضای کسب و کار استفاده شود
تا بتوانیم از این طریق اختراع را به مرحله تولید و شکوفایی برسانیم.
معاون پژوهش و برنامه
ریزی بنیاد ملی نخبگان
کشور گفت :کشورمان
بیش���ترین اختراعات را
ه���ای دارویی
در حوزه
و پزش���کی دارد که به
همین منظور نیاز است
اختراع���ات در س���ایر
حوزهها نیز تقویت یابد تا
ها
بتوانیم در تمامی حوزه
حرفی برای گفتن داشته
های
باشیم و به موفقیت
بزرگ دست یابیم.
منتظر بیان کرد :خارج شدن از وضعیت کار فردی موضوعی است که در حال حاضر برای
دستیابی به موفقیتها می تواند بسیار مؤثر باشد که به همین منظور تدوین فرآیند جدید و
ارائه راهکارهای اساسی در این زمینه امری الزم و ضروری است که امیدواریم مورد توجه
واقع شود .معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعۀ منابع استاندار اردبیل نیز در این مراسم
تصریح کرد :حمایت از شرکتهای دانش بنیان و نوپا همیشه در ارتباط با تحقق سیاستهای
اقتصاد مقاومتی موفق عمل کرده و نیاز اس���ت از این پس نیز همین اتفاق بیفتد و بتوانیم
در این زمینه گامهای اساسی و هدفمند برداریم.


شناسایی ۸هزارکانالتلگرامیضدامنیتملی

آبادی ،معاون دادس���تان کل کشور گفت :تاکنون حدود هشت هزار کانال
 عبدالصمد خرم
تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری اسالمی ایران و علیه مقدسات و
هویت ملی ،دینی و فرهنگی مردم مش���غول فعالیت هستند شناسایی شده و فهرست این
کانالها بارها با دس���تور قضایی جهت فیلتر ش���دن برای وزارت ارتباطات ارسال شده است
اند.
ولی تا کنون فیلتر نشده
به گزارش تس���نیم وی افزود :حتی دستور انسداد برخی از این کانالها بیش از  40مرتبه
برای وزارت ارتباطات ارس���ال شده است .وزارت ارتباطات اعالم میکند دستورهای قضایی
مربوط به انس���داد کانالهای مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده ولی مدیر
تلگرام اوالً از اجرای بسیاری از دستورها استنکاف کرده و صرفاً برخی از کانالهای مستهجن
آن هم با تعریفی که خودش���ان از "مس���تهجن" دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر
کنند .ثانیاً کانالهای مس���تهجن مسدود شده نیز بالفاصله با تغییر جزئی در نام خود با
می
همان محتوای قبلی منتشر میشوند؛ بنابراین همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد
انسداد محتوای مجرمانه تقریباً مساوی است با هیچ!

انق�ل�اب فرهنگی) را گرفت و گفت
حتماً باید نکات مهمی را به ش���ما
تذکر دهم .جایی برای نشستن نبود.
ها نشست و گفت
همانجا روی چمن
کفشها و جورابهایتان را هم درآورید
و راحت به حرفهایم گوش کنید! به
ها
شوخی میگفت حاال جزء پا برهنه
هستیم!
مثل همیش���ه حرفهای شیرین و
سازنده زد و از دغدغههایش در مورد
هدر رفتن ظرفیتهای عظیم کشور و
ضرورت تحول بنیادین و نه شعاری
در دس���تگاههای تبلیغی به ویژه در
سازمان روحانیت گفت.
های علمیه در
معتق���د بود که حوزه
کادرس���ازی و تربیت طالب فاضل و
دردمند و آش���نا با نیازهای واقعی و
روزمره م���ردم و به ویژه روشهای
کاری و عقب ماندگی هستند.
روانشناسانه برای تربیت دینی اقشار مختلف دچار کم
خوشبختانه پس از گذراندن یک کسالت طوالنی حالش خوب بود و با طنزهای دسته اول
منشوری و غیرمنشوری! حال ما را هم خوب کرد.
ایم
پی نوش��ت :آقای قرائتی جزء س���رمایههای ملی است .معتقدم همانطور که نتوانسته
توانیم مثل آقای قرائتی ،درست با همین
بهشتی و مطهری تربیت کنیم ،همانطور هم نمی
ها
خصوصیات و توانمندیها ،به راحتی تربیت کنیم و تحویل جامعه دهیم .اما با اصالح روش
و رفتارها و نگاههای مردم س���االرانه و توجه به روح و بطن دین میتوان شاهد رویشهای
ارزشمند در نهادهای دینی بود .آخوند باید مردمی باشد ،نگاه از باال به پایین نداشته باشد،
تکبر نکند ،با مردم راه برود و زبان مردم و
خوش اخالق باش���د ،اصل را بر جذب بگذاردّ ،
به تعبیر قرآن لس���ان قوم را بداند ،آنان را از دین نترس���اند و با همه وجود بداند که کارکرد
دین آرامش بخشی به روح و روان مردم است.

خودسرهادرمقابلحامیانروحانیعددینیستند

استاد حوزۀ علمیه قم بر این عقیده است که با خودسرها باید مقابله شود تا جلوی اهانت
به رییس جمهور و مسئوالن گرفته شود.
حجت االس�لام محسن غرویان در رابطه با اهانت خودسرها به رییس جمهور و معاون
اول وی در حاشیۀ راهپیمایی روز قدس ،به خبرنگار خبرآنالین گفت :متأسفانه این حرکات
و اهانتها به سیاس���یون به طور علنی از دورۀ قبل و در مناظرات تلویزیونی آغازش���ده و تا
کنون نيزادامه دارد .او در ادامه گفت :امیدواریم همانطور که وزارت کشور اعالم کرد ،نیروی
انتظامی و قوه قضاییه به ماجرا رسیدگی کنند تا جلوی این رفتارها گرفته شود.
اند؟ ،اظهار کرد:
غرویان در پاس���خ این سوال که چرا تاکنون این دست افراد مجازات نشده
قب ً
ال در موارد مشابه گذشته ،یک سری اقداماتی شد ،قوه قضاییه پرونده این افراد را تهیه
گیرند را دس���تگاه قضا و نیروهای امنیتی
می کند .جریان اینکه این افراد از کجا خط می
مشخص می کنند و قطعاً به این امور رسیدگی خواهند کرد .منشا آنها برای وزارت اطالعات
کام ً
ال محرز است؛ هدف آنها ایجاد هرج و مرج بوده که خطرناک است .مسائل امنيت کشور
با این نوع حرکات زیر سؤال می رود.
او در پایان گفت :امید اس���ت دولت و رییس جمهور محترم خونس���ردی و متانت خود را
حفظ کنند چرا که ایشان حمایت قاطع مردم را دارند و این خودسرها در مقابل  24میلیون
حامی او عددی نیس���تند .آنها به دنبال عصبانی کردن و ایجاد تشنج هستند .اما تحت هر
شرایطی آرامش کشور باید حفظ شود.

انتقادقرائتیازکمکاریحوزههایعلمیه
س���ید عزت اهلل ضرغامی در کانال ش���خصی اش نوشت :اوایل هفتۀ جاری به طور تصادفی
در یک���ی از نهادها ب���ا آقای قرائتی برخورد کردیم .یقۀ من و دکتر مخبر(دبیر ش���ورای
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