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دالیل حذف مولوی از کتابهای درسی چه بود؟
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رییس سازمان هالل احمر کشور:

شرکت فایزر  ۱۵۰هزار دوز
واکسن به ایران هدیه داد

همتی درباره واردات واکسن فایزر گفت :قرار است  ۱۵۰هزار دوز واکسن کرونا شرکت
فایزر بصورت اهدایی به ایران داده شود .رییس سازمان هالل احمر کشور افزود :به دلیل
شرایط خاص نگهداری این واکسن با هماهنگی وزارت بهداشت به زودی مراحل انتقال
آن به کشور انجام خواهد شد .وی گفت :در زمان رسیدن واکسن نحوه دریافت واکسن در
رسانهها اطالع رسانی خواهد شد و روز گذشته هم برای پیگیری بیشتر این موضوع جلسه
در تهران برگزار کردیم.
رییس سازمان هالل احمر کشور با اشاره به محرومیت شهرهای آبادان و خرمشهر
از یک داروخانه تخصصی هالل احمر گفت :سازمان هالل احمر در احداث داروخانه در
شهرستانها محدودیتی ندارد و مسئوالن شهرها باید این نیاز را پیگیری کنند و ما آماده
احداث داروخانه هالل احمر و تامین دارو برای این نوع داروخانهها هستیم.

کنفدرسیون فوتبال آسیا اعالم کرد:

ایران و  ۳کشور دیگر نامزدهای
میزبانی جام ملتهای آسیا

کنفدرسیون فوتبال آسیا اعالم کرد ایران ،عربستان،
قطر و هند نامزدهای نهایی میزبانی جام ملتهای آسیا
 ۲۰۲۷شدند.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد مرحله
نهایی تکمیل پرونده های کاندیداتوری جام ملت های
آسیا  ۲۰۲۷به پایان رسید و فدراسیون ازبکستان از این
رقابت ها انصراف داد .فدراسیون های ایران ،عربستان ،قطر
و هند به صورت رسمی پرونده های خود را در مرحله نهایی
کاندیداتوری برای میزبانی از جام ملت های آسیا ۲۰۲۷
تکمیل کردند و از این  ۴نامزد میزبان انتخاب خواهد شد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داد؛

ویروس جدید کرونا پشت دروازههای کشور

مهندس سعید خوشبخت :برای فروش استقالل و پرسپولیس به هواداران میشد « کوین» داخلی تعریف کرد

خبر
دکتر زالی خبر داد

لغو کلیه امتحانات حضوری
دانش آموزان تهرانی

فرمانده ستاد کرونای استان تهران
از لغو امتحانات حضوری دانش آموزان
تهرانی در تمامی پایهها خبر داد.
دکتر علیرضا زالی در جمع
خبرنگاران با بیان اینکه بر اساس آخرین
تصمیمات اتخاذ شده در ستاد ملی
کرونا تقریباً تمام امتحانات حضوری
دانشآموزی ملغی شده است ،گفت:
حضور کلیه دانش آموزان به صورت
کامل حتی برای پایه های اول و دوم
نیز منتفی است.
وی در رابطه با شهر تهران ،گفت:
شهر تهران چون در شرایط نارنجی
به سر میبرد و فعالیتهای حضوری
مدارس جزو محدودیت های کرونایی
است ،بنابراین در تهران آزمونها و
امتحانات ،مجازی و غیر حضوری باید
برگزار شود.

 ۱۲۱فوتی جدید کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان
اینکه در طول  ۲۴ساعت گذشته۱۲۱ ،
بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست
دادند ،گفت :بر این اساس مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۵۴هزار و ۸۱۴
نفر رسید.
دکتر سیما سادات دکتر الری،
گفت :از روز  7دی تا روز  ۸دی ۱۳۹۹
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۵هزار و  ۹۰۸بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که
 ۷۹۸نفر از آنها بستری شدند .بر این
اساس مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشور به یک میلیون و  ۲۰۶هزار و ۳۷۳
نفر رسید.
وی افزود :متاسفانه در طول ۲۴
ساعت گذشته ۱۲۱ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری به  ۵۴هزار و
 ۸۱۴نفر رسید.
به گفته الری ،خوشبختانه تا کنون
 ۹۶۰هزار و  ۷۵۱نفر از بیماران ،بهبود
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده
اند.
وی با بیان اینکه  ۵۱۷۴نفر از
بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار
دارند ،گفت :تا کنون  ۷میلیون و ۴۶۰
هزار و  ۴۲۲آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت اعالم
کرد که در حال حاضر و بر اساس آخرین
تحلیل ها ۱۰۸ ،شهرستان در وضعیت
نارنجی و  ۳۴۰شهرستان در وضعیت زرد
قرار دارند.

قراردادهای ورزشی که با ارزهای دیجیتال بسته شود تحریم پذیر نیست

سرعت انفجار اطالعات و گسترش تکنولوژی
دیجیتال معادالت مرسوم را فرو می ریزد تا با کنار
زدن دست واسطه ها و از میان رفتن ارزهای فیزیکی،
تعریف جدیدی از مبادالت اقتصادی دنیا ارائه شود .
به گزارش امتیاز؛ مهندس سعید خوشبخت
مدیر عامل شرکت معتبر و موفق «آریا تک» که در
زمینه ارزهای دیجیتالی و سیستم بالک چین فعالیت
می کند ضمن بیان نقش این ارز ،اهمیت آن در
آینده مبادالت اقتصادی را غیر قابل انکار توصیف می
کند .وی در توضیح این دیدگاه و لزوم آگاهی مردم از
سیستم مبادالت مالی مذکور می گوید :امروزه گردش
مالی و مبادالت ارزی کشورها از طریق بانک ها صورت
می گیرد و طی آن بانک های عامل در قبال تراکنش
های مالی مبلغی را از مشتریان دریافت می کنند.
همین بانک ها به اطالعات مالی افراد دسترسی
دارند و چه بسا در مواقعی که الزم باشد می توانند
نسبت به آن اعمال نظر کنند اما در سیستم بالک
چین و ارزهای دیجیتالی هیچ سرور مرکزی خاصی
که زیر نظر دولت ها یا بانک ها باشد در میان نیست و
تمام مبادالت به صورت اینترنتی و بی آنکه کسی در
آن دخیل باشد انجام می گیرد .این شیوه مبادالت در
گذشته های بسیار دور و میان جوامع مختلف به شکل
ابتدایی شکل گرفته بود .بطوری که هرکسی شخصا
صاحب دارایی آن روز خود اعم از مسکوکات رایج یا
کاالی با ارزش دوران خاص بود .بعدها که سیستم
های مبادالت مالی پیشرفت کرد شیوه های دیگری
جایگزین بده بستان های گذشته را گرفت تا اینکه پول،
و اسناد بهادار اختراع شد و بانک ها نقش مهمی را در
اقتصاد بر عهده گرفتند .این روش تا به امروز کماکان
ادامه دارد اما رفته رفته با فراگیر شدن اینترنت و تحقق
عینی دهکده جهانی ،کشورهای مختلف در جستجوی
راههای آسانتر و کم هزینه تر برای مبادالت اقتصادی
شیوه های نوین بر آمدند که که نهایتا سیستم بالک
چین و ارزهای دیجیتالی را ابداع کردند .ابتدا عده
اندکی از مردم جهان به اهمیت ارزهای دیجیتالی
واقف شدند اما در مدت کوتاهی این جمع کوچک به
سرعت افزایش یافت بطوری که امروزه ارزش فقط یکی

از ارزهای دیجیتال رایج جهان یعنی «بیت کوین» که
البته معروف تر نیز هست حدود  ۳۵۰میلیارد دالر بر
آورد می شود .یعنی رقمی فراتر از کل اقتصاد ایران؛
ایضا مجموع مبادالت ارزهای دیجیتال در یک شبانه
روز عددی در حدود  ۷۰تا  ۸۰میلیارد دالر را نشان
می دهد.
مهندس خوشبخت افزود :این تعریف مختصر ارائه
شد تا عالقه مندان و پرسشگران به نقش و اهمیت
ارزهای دیجیتالی جهان پی ببرند .بنا براین باید توجه
داشته باشیم ارزش و اهمیت این ارز کمتر از دالر و طال
نیست .چشم انداز آینده و تحوالت اقتصادی کشورهای
دنیا در کنار پیشرفت پرشتاب تکنولوژی و اینترنت
چاره ای باقی نمی گذارد جز آنکه رویکرد جوامع و
دولت هابه سمت ارزهای دیجیتال سرعت بیشتری
بگیرد  .این بازار اکنون نوظهور است و شاید خیلی از
مردم دنیا به اهمیت و جایگاه آن وقوف کامل داشته
باشند اما به شما اطمینان می دهم طی ده سال آینده
حداقل  ۵۰درصد مردم دنیا به سمت و سوی این روش
مبادالت مالی روی خواهند آورد .همانطور که کامپیوتر،
اینترنت موبایل و ماهواره جای خود را در میان جوامع
باز کرد ارزهای دیجیتالی نیز گسترش پیدا خواهد
کرد بنا براین ما باید از حاال خودمان را برای ورود به
دنیای جدید مبادالت آماده کنیم .امروزه کشور ما از

نظر اقتصاد فیزیکی از جمله معادن ،نفت ،گاز و سایر
امکانات غنی است اما باید بپذیریم در فناوری دیجیتال
پیشرفت الزم را نداشته ایم .به همین دلیل الزم است
هرچه زودتر این کاستی را جبران کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می
توان پای ارزهای دیجیتال خصوصا بیت کوین را
به اقتصاد ورزش باز کرد ،خاطرنشان کرد :اقتصاد
ورزش از مجموعه اقتصاد دنیا و فعل و انفعاالت
مالی کشورها جدا نیست به عبارت دیگر هر گونه
مبادله و بده بستانی که می توان با ارزهای دیجیتال
در اقتصاد انجام داد قابل تعمیم به اقتصاد ورزش نیز
هست .االن بسیاری از هتل ها ،شرکت های فروش
بلیت و گردشگری دنیا با ارزهای دیجیتال کارمی
کنند .همچنین مبادالت مالی کلیه قرارداد خرید و
فروش بازیکنان ،لوازم ورزشی ،تورهای ورزشی و...
را می توان با این شیوه انجام داد بطوریکه مشمول
تحریم ها نیز نشود .نکته جالب اینکه حتی ما می
توانستیم به جای ارائه سهام استقالل و پرسپولیس
در بورس ،صد در صد آن را به طرفداران واگذار
کنیم و در قبال آن یک «کوین» داخلی تعریف
کنیم یعنی  ۵۰-۴۰میلیون طرفدار با پرداخت رقم
اندک و اشراف کامل به چگونگی صورت مالی ،مالک
باشگاه مورد عالقه خود می شدند بی آنکه آب از

آب تکان بخورد و بعدا از منافع متعدد آن بهرمند
شوند .این شیوه مشارکت را می توان در مورد خرید
بازیکن و لوازم ورزشی و هر گونه فعالیت مالی دیگر
هم به سهولت اعمال کرد.
خوشحال در ارتباط با امکان و چگونگی تعریف
«کوین» داخلی تصریح کرد :چنین امکانی کامال ممکن
و از قضا کاربرد بهتری دارد .به عنوان مثال چینی ها
ارزهای دیجیتالی کشور خودشان را دارند و مردم به
راحتی آن را در مبادالت اقتصادی خود به کار می برند.
ما هم می توانیم از چنین شیوه ای استفاده کنیم .این
روش در احداث سالن ها و اماکن ورزشی نیز جواب می
دهد .با این روش در واقع هم مردم را پای کار آورده
ایم و هم به آنها بهره مالی رساندیم و هم تصدیگری
و مسئولیت دولت را کم کرده ایم .بنا براین ارزهای
دیجیتال می توانند در اقتصاد ورزش کارکرد چندگانه
داشته باشند.
مدیر و موسس شرکت آریا تک در پاسخ به این
پرسش که ذهنیت افراد جامعه از شرکت های مع ِرف
ارزهای دیجیتال ،موسسات هرمی را تداعی می کند،
تاکید کرد :امروزه ارزهای دیجیتال در دنیا شناخته
شده و کلیه مبادالت آن از شفافیت کافی برخوردار
است تا اینجا حرفی نیست آنچه باقی می ماند سالمت
فعالیت شرکت هایی است که در این عرصه فعالیت
دارند که این امر نیز با آموزش و فرهنگ سازی
برطرف خواهد شد .وقتی مردم با آموزش و فرهنگ
سازی از چگونگی کارکرد و حقیقت ارزهای دیجیتالی
اگاه شدند خود به خود در می یابند چه کسانی قصد
خدمت صادقانه در این عرصه را دارند و چه کسانی با
اهداف سودجویانه وارد میدان شده اند .اصوال قاطبه
افراد جامعه درستکار و عده معدودی دنبال اهداف
غیر متعارف هستند که این عده کم در همه بخش
ها و مشاغل وجود دارند و مختص به عرصه ارزهای
دیجیتال نیست .اگاهی مردم و جامعه و گسترش روز
افزون مبادالت از طریق ارزهای دیجیتالی آشنایی بیش
از پیش مردم با این مقوله را فراهم و باعث حذف معدود
کسانی خواهد شد که به اشتباه این مسیر را انتخاب
کرده اند.

وضعیت نگران کننده آلودگی هوا در کالنشهرهای کشور
آلودگی هوا رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت
با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در کالن شهرهای کشور ،خواستار
نظارت جدی سازمان محیط زیست بر منابع آلودگی هوا در کالنشهرها
شد.
دکتر عباس شاهسونی با بیان اینکه میانگین شاخص کیفیت هوای
تهران در حال حاضر عدد  ۱۴۸و کیفیت هوا برای همه گروهها ناسالم
است ،گفت :کیفیت هوا در  ۱۶ایستگاه شهر تهران باالتر از  ۱۵۰و در
محدوده ناسالم برای همه گروه ها است .در سایر کالنشهرها نظیر کرج و
اصفهان نیز وضعیت ناسالم برای همه گروه ها است.
شاهسونی افزود :با توجه به پایداری هوا تا روز پنج شنبه
همچنین ارتباط افزایش غلظت آالینده های هوا به خصوص غلظت

ذرات معلق کوچکتر از  ۲.۵میکرون و میزان ابتال و مرگ ناشی
از کووید  ۱۹از عموم مردم به خصوص گروه های حساس شامل
بیمارن قلبی ،ریوی ،زنان باردار ،سالمندان ،کودکان و بیماران
مبتال به دیابت و آسم درخواست می شود که تا حد امکان از تردد
در فضای آزاد اجتناب کنند.
وی همچنین از مردم خواست در این شرایط پنجره محل
سکونت هر یک ساعت حداکثر  ۵دقیقه جهت تهویه هوا باز و
بسته شود.
بنابر اعالم وبدا ،رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت
همچنین خواستار نظارت جدی سازمان محیط زیست بر منابع آلودگی هوا
در کالنشهرها شد.
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خبر
وزیر علوم:

امتحانات دانشگاهها مجازی است

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
تصریح کرد :امتحانات پایان ترم بهمنماه
 ۹۹در دانشگاههای سراسر کشور به
صورت مجازی برگزار میشود.
منصور غالمی وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری درباره نحوه
برگزاری پایان ترم در دانشگاهها،
عنوان کرد :امتحانات در شرایط فعلی
در همه دانشگاهها به صورت مجازی
برگزار خواهد شد.
وی درباره زمان از سرگیری
آموزشهای حضوری در دانشگاهها
نیز گفت :تصمیم گیری درباره حضور
دانشجویان در دانشگاهها و از سرگیری
آموزشهای حضوری نیز بر عهده ستاد
ملی مقابله با کرونا است و هر زمانی
که ستاد اعالم کند ،دانشگاههای ما
بالفاصله آماده استقبال از دانشجویان
هستند .

کاهش فوتیهای کرونایی در
استان تهران به  ۳۰نفر

استاندار تهران گفت :با اتخاذ تدابیر
پیشگیرانه و اجرای مصوبات ستاد ملی
کرونا خوشبختانه تعداد فوتیهای روزانه
کرونا در تهران به  ۳۰نفر کاهش پیدا
کرده است
انوشیروان محسنی بندپی اظهار
کرد :با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و
اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا
خوشبختانه تعداد فوتیهای روزانه
کرونا در تهران به  30نفر کاهش
پیدا کرده است.
وی ادامه داد 700 :تیم عملیاتی از
پرسنل نیروی انتظامی کار رصد و اجرای
صحیح طرح منع تردد شبانه در شهر و
همچنین منع تردد بین استانی را در
استان تهران برعهده دارند.
سردار دهقان:

نیازی به هیاهو نیست؛ هم
واکسن میخریم ،هممیسازیم

مشاور فرماندهی کل قوا
در حوزه صنایع دفاعی گفت :ما
مسئوالن باید یاد بگیریم مسائل را
بدون تقابل ،درگیری و نگران کردن
مردم حل و فصل کنیم.
سردار حسین دهقان در صفحه
توییتر خود نوشت :نیازی به این
همه دعوا و هیاهو نیست .هم واکسن
میخریم هم واکسن میسازیم و با اتکا
به دانش و توان متخصصان خودمان ،در
تولید واکسن هم پیشرو خواهیم بود .ما
مسووالن باید یاد بگیریم مسائل را بدون
تقابل ،درگیری و نگران کردن مردم حل
و فصل کنیم.

