
مبتاليان ويروس كرونا در اي�ران در آخرين 
گزارش ديروز  به 43نفر افزايش يافت و از اين 
تعداد هشت بيمار جان خود را از دست دادند. 
به همين خاطر هم در كش�ور شرايط ويژه اي 
برقرار اس�ت و براي كاه�ش رفت و آمد مردم 
در اماكن شلوغ روزگذش�ته تمامي مدارس، 
دانشگاه ها، سينماها و اماكن فرهنگي شلوغ 
تعطيل شد. همچنين رئيس جمهور در حكمي 
به وزير بهداش�ت درمان وآموزش پزش�كي 
دستور داد ستاد ملي مديريت بيماري كرونا 
را تش�كيل دهد. با وجود اين به گفته معاون 
كل وزير بهداش�ت ابتال به وي�روس كرونا در 
97درصد م�وارد منج�ر به مرگ نمي ش�ود 
و حت�ي ۸۰درصد مبتالي�ان به كرون�ا نياز به 
درمان خاص�ي ندارند. عالوه ب�ر اين هر فرد 
مبتال به كرونا، ممكن اس�ت ح�دود 2/2 نفر 
را مبتال كند، نه تعداد بيش�تر . ب�ا تمام اينها 
ش�ايعات مج�ازي درب�اره كرون�ا و نگران�ي 
مردم موجب ش�ده تا بازار لوازم بهداش�تي 
همچ�ون ماس�ك و موادضدعفوني كنن�ده 
حسابي داغ ش�ود و سوء اس�تفاده كنندگان 
از ترس م�ردم، پ�ول زيادي به جي�ب بزنند. 
به همي�ن خاطر ه�م خريد و فروش ماس�ك 
در داروخانه ه�ا ممن�وع ش�د و بناس�ت در 
پايگاه هاي سالمت، خانه ها و مراكز بهداشت 
به صورت رايگان بين خانواده ها توزيع شود. 
دامنه فعاليت ويروس كرون��ا و مبتاليان به اين 
ويروس در حال افزايش اس��ت، اما بنا به تأكيد 
مسئوالن وزارت بهداش��ت اين ويروس آنقدرها 
هم ترس��ناك و كشنده نيس��ت و تنها با رعايت 
نكات بهداشتي س��اده مي توان از ابتال به كرونا 

پيشگيري كرد. 
به گفته كيانوش جهانپور، رئي��س مركز روابط 
عموم��ي و اطالع رس��اني وزارت بهداش��ت ب��ا 
ابالغ وزير بهداش��ت، تمام دانش��گاه ها و مراكز 
آم��وزش عالي در 10اس��تان كش��ور ت��ا پايان 
هفته تعطي��ل خواهند ب��ود؛ همچنين تمامي 
سينماها، سالن هاي نمايش، المپيادهاي ورزشي، 
همايش ها، سمينارها، اردوها و تجمعات تا اطالع 
ثانوي به تعويق افتاده و مقرر شده كه مسابقات 
بدون حضور تماشاگر برگزار شود. توزيع ماسك 
و ژل يا محلول هاي ضدعفوني كننده و محتواي 
آموزشي از سوي نيروهاي بهداشتي و درماني در 

شهر قم و همچنين صدور گواهي سالمت براي 
متقاضيان مس��افرت به خارج از كش��ور از ديگر 
اقداماتي اس��ت كه براي پيش��گيري از كرونا در 
كشور انجام شده است و همچنين وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي با ارسال نامه اي به وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات، ارسال پيامك هاي 
آموزشي درباره پيشگيري از كروناويروس جديد 

را خواستار شد. 
عالوه بر اقدامات وزارت بهداشت آزمون دكتري، 
همايش ها و محافل عمومي ني��ز فعاًل به تعويق 
افتاد. استاندار تهران هم از تعليق سامانه حضور 
و غياب با ثبت اثر انگش��ت تمامي دستگاه هاي 

اجرايي تهران تا 15اسفند خبر داد. 
 شناسايي منشأ كرونا 

منش��أ ويروس كرونا در ايران هم شناسايي شد. 
به گفته وزير بهداش��ت منبع وي��روس از ناقلين 
چيني بوده و موارد آن در حال مش��خص شدن 
است و همچنين يكي از فوتي ها در قم بازرگاني 
بود كه از طريق پروازهاي غيرمستقيم سفرهايي 
به چين داشته اس��ت. س��عيد نمكي با اشاره به 
آخري��ن تصميمات گرفته ش��ده در س��تاد فني 
اجرايي مقابله با كرونا مي گويد:»ستاد مستمري 
با عنوان ستاد فني اجرايي مقابله با كرونا در ستاد 
وزارت بهداشت تشكيل ش��ده كه تمام مديران 
ارشد حوزه بهداشت، درمان، آموزش و همچنين 
برخي مديران س��ازمان نظام پزش��كي و برخي 

دستگاه هاي مرتبط اجرايي در آن حضور دارند.«  
به گفته وي در كنار اين ستاد، ستادي با عنوان 
ستاد اجرايي مقابله با كرونا نيز وجود دارد كه با 
دستور رئيس جمهور تشكيل شده است. نمكي 
با اش��اره به گزارش وزارت بهداش��ت به شوراي 
عالي امنيت ملي و درخواست براي ايجاد برخي 
محدوديت ها در دسترسي به فضاهاي پرجمعيت 
مي افزايد:»قرار شد به ما تفويض اختياري كنند، 
تصميماتي كه ستاد اجرايي كشوري كرونا اتخاذ 
مي كند به اطالع وزرا، نماينده رئيس قوه قضائيه 
و نماينده رئيس كل ستاد نيروهاي مسلح برسد 
و اين تصميمات براي همه دستگاه هاي اجرايي 

تصميماتي الزم االجرا تلقي شود.«
 مردم به شهرهاي زيارتي سفر نكنند

وزير بهداش��ت دوباره بر رعايت بهداشت فردي 
تأكيد مي كند و مي افزايد:»با شس��تن دست ها، 
پرهيز از روبوس��ي، نرفتن به نق��اط پرجمعيت 
و غي��ره را رعايت كني��م و همچنين م��ردم از 
خودكارهاي عمومي و وسايل شخصي مشترك 
استفاده نكنند.« وي از مردم قم خواست به ساير 
شهرها س��فر نكنند. وزير بهداشت همچنين در 
شرايط كنوني مردم را از رفتن به قم و شهرهاي 
زيارتي برحذر داش��ت چراكه در حال حاضر قم 
يك كانون بيماري است و موارد مثبت كرونا در 
مناطق مختلف، اكثراً منشأ سفر به قم داشته اند. 
وزير بهداشت از ايجاد بسيج ملي كرونا در كشور 

خبر مي ده��د و مي گويد:»بس��يجي را با عنوان 
»كرونا را شكس��ت مي دهيم« و پايگاه هايي در 

سراسر كشور ايجاد كرديم.«
 احتمال مرگ تنها در 3 درصد مبتاليان  

مع��اون كل وزارت بهداش��ت ه��م با اش��اره به 
جلس��ه ش��وراي عالي امنيت ملي كه با حضور 
رئيس جمهور برگزار ش��د، مي افزاي��د:»در اين 
جلسه اختيار ويژه اي به وزارت بهداشت اعطا شد 
و اگر الزم باشد شهري را به علت شيوع بيماري 
كروناويروس تعطيل كنيم، اعالم خواهيم كرد.«

وي با تأكيد بر اين موضوع كه ۸0 الي ۹۲ درصد 
مبتاليان به كروناويروس نياز به مراقبت خاصي 
ندارند، تأكيد مي كند:»اين افراد مانند كساني كه 
به آنفلوآنزا مبتال شده اند مي توانند دوره بيماري 
خود را به صورت عادي سپري كنند. كادر درماني 
كشور ما در فصل پاييز و زمستان كه در اوج دوره 
آنفلوآنزاي  H1N1 قرار گرفته و با وجود ابتالي 
1۳ هزار و ۲00 نفر به اين آنفلوآنزا توانستيم آن 

را به خوبي كنترل كنيم.«
حريرچي در ادامه با تأكيد بر اينكه هيچ آزمايشگاه 
خصوصي در سطح كشور مجهز به حس تشخيص 
كروناويروس جديد نيست، مي افزايد:»در سطح 
استان تهران سه آزمايشگاه ويژه و همچنين در 
ساير كالنش��هرها آزمايش��گاه هايي مجهز براي 
حس تشخيص كرونا ويروس جديد داريم و ديگر 
الزم نيست تمامي تس��ت ها از سراسر كشور به 

پايتخت ارسال شود.«
به گفت��ه مع��اون كل وزارت بهداش��ت بيش از 
چند هزار كيت تش��خيصي از س��وي س��ازمان 
بهداش��ت جهاني در اختيار ايران ق��رار گرفته 
اس��ت. وي در ادامه س��خنان خود ب��ه تجهيز 
۲هزار تخت بيمارس��تاني در دانشگاه ها و ۸00 
تخت بيمارستاني در بيمارستان هاي نيروهاي 
مسلح اش��اره مي كند و مي گويد:»اين تخت ها 
براي ش��رايط اضطرار تجهيز ش��ده اند كه البته 
فكر نمي كنيم ش��رايط به گونه اي پيش برود كه 

بخواهيم از اين تخت ها استفاده كنيم.«
حريرچي با تأكيد بر اينكه به هي��چ عنوان قرار 
نيس��ت تمام مبتاليان به كروناوي��روس جديد 
جان خود را از دس��ت بدهند، مي افزايد:»موارد 
فوت بيماري حدود يك الي ۳درصد اس��ت كه 
اكثر آنها نيز با كهولت س��ن و بيماري زمينه اي 

روبه رو بوده اند.«
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۸۰ درصد مبتاليان به كرونا نياز به درمان خاص  ندارند

 مديركل هواشناسي استان تهران از ورود سامانه بارشي طي امروز 
خبرداد و گفت: براي سه شنبه و چهار شنبه بارش شديد باران پيش بيني 

مي شود. 
  مديرعامل اتحاديه س��ازمان حم��ل و نقل همگاني كش��ور گفت: 
۲ميليون خودرو در كشور غيرمجاز دو گانه سوز شده اند و جايگاه هاي 

CNG، به زودي به اين خودروها سوخت ارائه نمي كند. 
  مديركل نام نويسي و حساب هاي انفرادي سازمان تأمين اجتماعي 
گفت: شعب تأمين اجتماعي موظفند در صورت مراجعه بيمه شدگان 

نسبت به ارائه تمامي خدمات دفترچه درماني به آنان اقدام كنند. 
  س��ازمان س��نجش در اطالعيه اي اعالم كرد: زمان برگزاري آزمون 
دكتري سال 1۳۹۹ از روز جمعه مورخ ۹ اسفند ۹۸ به روز پنج شنبه ۲۸ 

فروردين ۹۹ تغيير مي كند. 
  حسين ميرزايي سخنگوي شناس��ايي مشموالن حمايت معيشتي 
گفت: مواليد جديد به ش��رط اضافه شدن در ليس��ت يارانه بگيران، به 

ليست دريافت كنند حمايت معيشتي هم اضافه مي شوند. 
   روز گذشته طرح الزام شهرداري تهران به ارائه اليحه سوخت هاي 
زيستي و بيو روانكار در صحن شوراي شهر به رأي گذاشته شد و اعضاي 
اين شورا با رأي موافق اين طرح را تصويب كردند. سوخت هاي زيستي 
يك سوخت گازي، مايع يا جامد اس��ت كه محتواي انرژي آن از منابع 

زيستي به دست مي آيد. 
  سازمان تاكسيراني شهر تهران اعالم كرد: زيرساخت هاي پرداخت 
الكترونيك كرايه تاكس��ي در اكثر خطوط و تاكس��ي ها فراهم است و 

شهروندان مي توانند اين روش را جايگزين كرايه نقدي كنند. 

با دستور شهردار تهران
تنديس سردار سليماني 

در اراضي عباس آباد نصب مي شود
تندي�س س�ردار پ�ر افتخار كش�ور ح�اج قاس�م س�ليماني به 
دس�تور ش�هردار ته�ران در اراض�ي عباس آباد نصب مي ش�ود. 
پس از پيشنهاد منطقه فرهنگي گردشگري عباس آباد به شوراي اسالمي 
شهر تهران درخصوص اختصاص فضايي براي نصب تنديس و نماد شهيد 
سليماني، شهردار تهران با موافقت اين طرح دستور اجرايي شدن آن را صادر 
كرد.  منطقه فرهنگي و گردشگري عباس آباد به عنوان نگين سبز تهران يكي 
از مقاصد گردشگري تهران است كه نمادهاي نوين شهري مانند پل طبيعت، 
را در دل خود جاي داده و نصب تنديس شهيد سليماني در اين مجموعه 

مي تواند معرف شخصيت واالي شهيد سليماني به مراجعان باشد. 

-----------------------------------------------------
 مليحه طوسي توئيت زد: وزير بهداشت: در بدترين شرايط تلفات 
ويروس كرونا بين 1 تا ۳ درصد هس��ت! در حالي ك��ه تلفات حوادث 
جاده اي ن��وروزي در ي��ك روز 55/4 درصد، تلفات ناش��ي از آلودگي 
هوا 1۶درصد، تلفات ناش��ي از خودكش��ي 10 درصد، تلفات ناشي از 

بيماري هاي غيرواگير ۸۲ درصد! كرونا هراسي رو جدي بگيريم !
-----------------------------------------------------

 محسن صفايي توئيت زد: )نظام شيوع كرونا رو اعالم كنه(: براي 
توجيه مشاركت پايين بوده!

)اعالم نكنه(: به خاطر انتخابات بوده!
)بعدانتخابات اعالم كنه(: گذاشتن كارشون تموم شه بعد بگن!

)مشاركت انتخابات باال باشه(: ساختگيه!
)پايين باشه(: نتونستن مخفي كنن!

الگوريتم براندازا: يا ميگيم دروغه يا عليهش دروغ مي سازيم !
-----------------------------------------------------

 ESAIL مرتضي سيمياري توئيت زد: امريكا براس��اس قوانين 
مراودات دارو، لوازم پزش��كي و كش��اورزي را تحريم كرده، حاال براي 
برخي آزمايش ها تشخيص كرونا با مشكل كمبود كيت روبه رو هستيم، 
اما طرفداران»تحريم هدفمند و دخالت بش��ر دوس��تانه« خفه خون 
گرفته و برنده ايراني صلح نوبل مي گويد، فشار را زياد كنيد كمر مردم 

هنوز نشكسته!
-----------------------------------------------------

 س�يدمجيد حس�يني با انتش�ار اين عكس نوش�ت: اين 
مغازه داري كه لوازم بهداشتي و آرايشي داره توي بازار اردبيل، امروز 
بيش از هزار تا ماسك رايگان به مردم داده؛ از فردا هم قراره دوباره 
بياره و پخش كنه. كاش آدم ها در موقعيت ه��اي رنج و بحران هم 

سرنوشت باشند. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 

هيچ گونه توضيح و تفسير. 
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وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
معاونت  توسعه مدیریت 

داشتن ثبت اختراع يا 

عليرضا سزاوار
پتنت باعث مي شود تا    گزارش 2

يك شركت دانش بنيان 
در همكاري و ارتباط بين الملل قدرت زيادي داشته 
باشد. اختراعات ايرانيان بيشتر شده و امتياز ثبت 
بين المللي اختراعات باعث شده تا در سال هاي 
اخير متخصص�ان ايراني به ثبت اخت�راع آنقدر 
اهميت دهند به طوري كه ثبت اختراع ايرانيان در 
سراسر جهان در سال 2۰19 نسبت به سال قبل از 
آن بي�ش از صددرص�د افزايش داش�ته اس�ت. 
اس��تارت آپ ها و دانش بنيان ه��اي ايراني به خاطر 
افزايش اعتبار بين المللي به جذب فارغ التحصيالني 
كه ثبت اخت��راع دارن��د، روي آورده ان��د. از طرف 
ديگر اي��ن دانش بنيان ها به اهمي��ت ثبت اختراع 
دستاوردهايشان به خصوص در ديگر كشورها پي 
برده اند و همين موارد هم موجب ركوردشكني ثبت 

اختراع متخصصان ايران شده است. 
 رشد ايران به تأييد سازمان ملل

پايگاه خبري techrasa استراليا كه يكي از مراجع 
تخصصي حوزه فناوري است با بررسي ثبت اختراع 
دانشجويان و متخصصان كش��ورهاي مختلف در 
WIPO از ركوردش��كني جوانان كش��ورمان خبر 
داده است. مؤسسه WIPO همان سازمان جهاني 
مالكيت فكري و يكي از 1۶ آژانس تخصصي زير نظر 
سازمان ملل است. اين نهاد با امضاي توافقنامه اي در 
استكهلم در سال 1۹۶۷ »براي تشويق آثار خالقانه 
در راس��تاي حمايت از مالكيت معنوي در جهان« 
تأسيس ش��د؛ اين نهاد بين المللي هم اكنون 1۸۹ 
كشور عضو دارد و ۲4 معاهده بين المللي را مديريت 

مي كند و مقر آن در شهر ژنو سوئيس قرار دارد. 
 هر سال بهتر از پارسال

به نوشته پايگاه خبري تكراسا بيش از 1۲5درخواست 
ثبت اختراع از سوي مخترعان ايراني در ادارات ثبت 
و اختراع امريكا و اروپا در س��ال ۲01۷ منتشر شد 
كه در مقايسه با يك س��ال قبل تر ۲5 درصد رشد 
را نش��ان مي دهد  كه از اين تعداد 114 درخواست 
فقط در اداره ثبت اختراع امريكا منتش��ر شده بود 
و50 درصد اين اختراعات توسط كانون پتنت ايران 
نوشته و فايل شده است.  اين در حالي است كه در 
سال ۲01۶ فقط ۳0 درصد اختراعات ايران از سوي 
كانون پتنت تهيه شده بود. همچنين رتبه ايران نيز 
در تعداد پتنت هاي منتشر شده در اداره ثبت اختراع 
امريكا از عدد 41در سال ۲01۶ به عدد ۳۸در سال 
۲01۷ ارتقا يافته است.  اين آمارها در سال ۲01۸ 
و ۲01۹ جهش چشمگير داشته است. ثبت اختراع 
متخصصان ايراني در سراسر جهان در سال ۲01۸ 
حداقل 1۷0 مورد بوده كه در سال ۲01۹ به ۳4۲ 
ثبت اختراع رسيده، يعني رشدي بيش از صددرصد 

نسبت به سال قبلش داشته است. 
دستاوردهاي علمي و ايده هاي خالقانه بايد گواهي 

ثبت اختراع يا پتن��ت دريافت كنند. در واقع پتنت 
امتيازي منحصر به فرد اس��ت كه در يك محدوده 
جغرافيايي مش��خص به يك مخترع داده مي شود. 
اين گواهي يك محدوده زمان��ي معين كه حداقل 
۲0 سال است را هم به مخترع داده است؛ يعني ثبت 
اختراع يك دانش بنيان در هلند به اين شركت اجازه 
مي دهد كه حداقل ۲0 س��ال محصولش را در اين 

كشور به صورت انحصاري عرضه كند. 
جالب اينكه اين حق انحصاري ب��ه مخترع امكان 
مي دهد تا از توليد، خريد، ف��روش و حتي واردات 
هر نوع محصول به كشوري كه در آن ثبت اختراع 
به ثبت رسيده، جلوگيري كند. اتفاقي كه مي تواند 

دانش بنيان هاي ايراني را به عرش برساند. 
از طرف ديگر هر اختراعي ه��م قابليت ثبت ندارد؛ 
اختراع بايد داراي ويژگي هاي منطبق با قانون كشور 
مبدأ باشد تا ثبت و مورد حمايت حقوقي قرار گيرد. 
استارت آپ ها مي توانند طي اين بازه زماني، به صورت 
انحصاري از اختراع خود بهره ب��رداري كنند. البته 
ناگفته نماند كه دوره زماني حق انحصاري ناشي از 
ثبت پتنت، محدود است و پس از پايان اين مهلت 
همه مي توانند از اين اختراع ب��راي منافع تجاري 

استفاده كنند. 
 حمايت همه جانبه از مخترعان

كانون پتنت ايران، با در نظر گرفتن نيازمندي هاي 
كش��ور در زمينه مالكيت فكري و ب��ه طور خاص، 
موضوع ثبت اخت��راع خارجي، اقدام به اس��تقرار 

واحدهاي فعال خود در اين حوزه كرد. 
اين مركز از س��ال 1۳۸4، به عنوان واحد مالكيت 
فكري »ستاد ويژه توس��عه فناوري نانو«، فعاليت 
خود را آغاز و از س��ال 1۳۹۳ و با موافقت »معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري«، در قالب »كانون 
پتنت ايران«، امور مرتبط با حوزه مالكيت فكري و 
به ويژه ثبت اخت��راع را، در تمامي حوزه هاي علم و 
فناوري عهده دار شده است.  حمايت ۹0 درصدي 
از كل هزينه هاي ثبت اختراع در ادارات ثبت اختراع 
معتبر دنيا، ارائه مشاوره فني و تخصصي در زمينه 
نگارش متن اختراع )Draft(، ارزيابي درخواست هاي 
ثبت اختراع داخلي ارجاع شده از اداره كل مالكيت 
صنعتي ايران و ايجاد بانك اطالعات اختراعات ثبت 
 شده معتبر برخي از اقداماتي است كه اين نهاد براي 

كمك به پژوهشگران كشور انجام مي دهد. 
در اوايل دهه ۹0 بس��ياري از ش��ركت هاي بزرگ 
بين المللي از امضاي قرارداد با شركت هاي ايراني كه 
پتنت نداشتند، امتناع  كردند.  تا جايي كه بسياري 
از دانش بنيان ها پس از حضور در نمايش��گاه هاي 
خارجي و مذاكره با ش��ركت هاي خارجي، به دليل 
عدم برخورداري از پتنت موفق به معامله و تجارت 
با شركت مقابل نشدندكه اين مسائل موجب شد از 
سه سال قبل تاكنون روند ثبت اختراع ها در كشور 

روند روبه رشدي را طي كند.

مترو تهران ورشكسته است
رئيس كميس�يون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران با بيان 
اينكه مترو تهران ورشكسته است  و دولت حمايت الزم را نمي كند، 
گفت: نرخ بليت مترو سال آينده حدود 2۰ درصد افزايش مي يابد. 
محمد عليخاني در مورد نرخ بليت مترو و اتوبوس براي سال آينده اظهار 
داشت: براي سال جديد به احتمال زياد افزايش نرخ ها مشابه پارسال 
و حدود ۲0 درصد اس��ت، ولي بايد توجه داش��ت كه نرخ واقعي بليت 

حمل و نقل عمومي بسيار بيشتر از ميزان كنوني است. 
وي افزود: در حال حاضر شهرداري در حوزه حمل و نقل عمومي متضرر 
است و مترو نيز ورشكسته محسوب مي شود چراكه دولت سهم خود را 

در حوزه حمل و نقل عمومي نمي پردازد. 
رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل ش��وراي شهر تهران ادامه داد: 
به طور مثال اگر قيمت بليت مترو ۳هزار تومان باشد، هزار تومان آن را 
بايد دولت، هزار تومان را شهرداري و هزار تومان را شهروندان بپردازد، 
ولي اكنون ش��هرداري ۲ هزار تومان سوبسيد و ش��هروندان هم هزار 
تومان پرداخ��ت مي كنند.  عليخاني گفت: از طرفي مترو ورشكس��ته 
است و نمي توان فعاليت اين شركت را تعطيل كرد و شهرداري مجبور 
است، خودش هزينه ها را تأمين كند.  وي گفت: قيمت واقعي نرخ حمل 
و نقل عمومي به صورتي حساب مي ش��ود كه بايد كل درآمد شركت 
مترو از هزينه دريافت بليت از هزينه هاي آن كس��ر شود و آنچه باقي 
مي ماند، درآمد شركت محسوب مي ش��ود كه اكنون اين درآمد كمتر 
از هزينه هاست.  رئيس كميس��يون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران خاطر نش��ان كرد: در سال ۹۷ ش��هرداري حدود ۹00ميليارد 
تومان سوبس��يد يا يارانه براي بليت حمل و نقل عمومي پرداخت كرد 
و ۲۳0 ميليارد تومان درآمد داش��ت كه امسال اين درآمد حدود ۲50 
مليارد تومان پيش بيني ش��ده و ميزان يارانه ارائه ش��ده هزار ميليارد 
تومان است و اين يعني ضرر و ورشكستگي ش��ركت مترو كه بايد در 
اين زمينه چاره اي انديشيده شود.  عليخاني تأكيد كرد: دولت از طرفي 
تمايل به افزايش قيمت بليت ندارد و از طرفي يارانه خود را به حمل و 
نقل عمومي نمي پردازد. اتوبوس هاي شركت واحد نيز بخشي مربوط به 
بخش خصوصي هستند و شهرداري بايد يارانه آنها را هم بدهد چراكه در 
غير اين صورت فعاليت آنها متوقف مي شوند و همه اين موضوعات جزو 
مشكالتي است كه بايد دولت فكري به حال آن كند.  وي خاطرنشان 
كرد: پيش بيني ما براي افزايش نرخ بليت اتوبوس و مترو بين 15 تا ۲0 

درصد است و به زودي نتيجه نهايي اعالم مي شود. 
رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران عنوان كرد: 
اليحه شهرداري در اين زمينه آماده شده و هفته جاري جهت بررسي به 
شوراي شهر واصل مي شود. بنابراين اگر اعضاي شورا به اليحه شهرداري 

رأي مثبت دهند، نرخ هاي جديد در سال آينده اجرايي خواهد شد. 

ورود سازمان بازرسي كل كشور
 به تخلفات شوراي عالي استان ها

عضو شوراي عالي اس�تان ها گفت: سازمان بازرس�ي كل كشور، 
وزارت كش�ور و ديگر دس�تگاه هاي نظارتي به موضوع ش�وراي 
عالي اس�تان ها و بررس�ي تخلفات احتمالي ورود پي�دا كرده اند. 
حمزه قادري، نماينده مردم اس��تان سيستان و بلوچستان در شوراي 
عالي اس��تان ها درباره انتخابات هيئت رئيسه ش��وراي عالي استان ها 
اظهار داشت: در قانون اساسي از ماده 101 تا 10۶مربوط به شوراهاست 

و شوراها نيز آيين نامه هاي داخلي و قوانين خاص خود را دارند. 
وي تأكيد كرد: انتخابات هيئت رئيسه ش��وراي عالي استان ها فرآيند 
خاص خود را دارد و زيرنظر وزارت كش��ور در مرحله نخس��ت برگزار 
مي شود و مابقي مراحل به شوراها واگذار شده اس��ت.  نماينده مردم 
استان سيستان و بلوچستان در شوراي عالي استان ها اظهار داشت: در 
روز انتخابات هيئت رئيسه شوراي عالي استان ها سه نفر از نمايندگان 
از استان خوزستان در جلسه رأي گيري دعوت نشده بودند كه در اين 
خصوص نيز نامه اي از س��وي استانداري خوزس��تان به شوراي عالي 
استان ها ارسال شده بود.  وي تأكيد كرد: ما بايد به قانون احترام بگذاريم 
و اين موضوع را از مراجع قانوني پيگيري كنيم. اگر انتخابات غيرقانوني 

برگزار شده است، مجدداً برگزار شود و ما مطيع قانون هستيم. 
قادري بيان داش��ت: در حال حاضر سازمان بازرس��ي، وزارت كشور و 
دادستاني به موضوع شوراي عالي استان ها ورود كرده اند و مسائل در 
حال بررسي و پيگيري است.  نماينده مردم استان سيستان و بلوچستان 
در ش��وراي عالي اس��تان ها اظهار داش��ت: در نهايت اين موضوع بايد 
در هيئت حل اختالف مورد بررس��ي و تأييد نهايي ق��رار بگيرد.  وي 
خاطرنشان كرد: در خصوص نامه وزارت كشور به شوراي عالي استان ها، 

اين نامه در اختيار اعضا قرار نگرفته است. 

رشد صددرصدي ثبت اختراع ايرانيان در جهان
پايگاه خبري techrasa از رشد بيش از 2 برابري ثبت اختراع مخترعان 

ايراني و گسترش تبادالت آنها با ديگر كشورها خبر داده است

زهرا چيذري 
  گزارش  یک


