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شاید شما هم در کافی شاپ، برای انتخاب از میان اسامی 
مختلف قهوه که معموالً فهرست  بلند باالیی دارد، سردرگم 

مانده اید. اغلب عالقه مندیم تفاوت میان انواع آنها را بدانیم و 
اینکه اگر همگی  از قهوه هستند چطور اینقدر ترکیبات گسترده 

و متنوعی از آن به چشم می خورد؟ 

بیانـــات رهبر معظم انقالب اســـالمی در دیدار 
خانـــواده آیت اللـــه محمدتقـــی مصبـــاح یـــزدی 
)رضوان الله علیـــه( کـــه 5 دی مـــاه 1401 برگـــزار 
شـــده بـــود، صبح روز شـــنبه در محـــل برگزاری 
دومیـــن همایـــش بزرگداشـــت عالمـــه مصباح 

یـــزدی در تهران منتشـــر شـــد.
بـــه گـــزارش دفتـــر حفـــظ و نشـــر آثـــار حضرت 
آیت الله العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقالب 
اســـالمی در بخشـــی از اظهارات خود فرمودند:

مرحـــوم آقـــای مصبـــاح )رضوان اللـــه  علیـــه( 
خصوصیـــات منحصربه  فـــردی داشـــتند کـــه 
مـــن در مجموعـــه فضـــالی برجســـته قـــم کـــه 
از قدیـــم می شـــناختیم و حـــاال هـــم بحمدالله 
بـــرکات بعضی شـــان ادامه دارد، نـــگاه می کنم، 
جامـــع این خصوصیات را کســـی مثـــل مرحوم 
آقای مصباح مشـــاهده نمی کنم؛ علـــم فراوان، 
فکـــر خوب و نوآور، بیان رســـا و واضـــح، انگیزه 
تمام نشـــدنی و بی نظیـــر، خلقیـــات و رفتارهای 
شایسته و برجســـته، سلوک و معرفت و توجه 
معنـــوی و ماننـــد اینهـــا؛ مجمـــوع اینهـــا را واقعاً 

انســـان نمی توانـــد پیـــدا کند.
در مـــورد حفـــظ آثـــار، نکتـــه ای که وجـــود دارد، 
این اســـت کـــه نگذاریـــم این آثـــار کهنگی پیدا 
کنـــد. یعنـــی آن روزی که ایشـــان این مؤسســـه 
امـــام خمینـــی را راه انداختنـــد، یـــک کار تازه ای 
بـــود؛ آیـــا امـــروز هـــم اگر بـــه همان شـــکلی که 
اول راه افتاده، اداره بشـــود، باز هم تازه است؟ 
این، جای ســـؤال اســـت؛ این به عهده شـــماها 
اســـت. آقـــای رجبی )آیت اللـــه محمـــود رجبی، 
رئیس فعلی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی)ره(( و شـــما آقایـــان ببینید چه کار باید 
کـــرد کـــه آن تازگـــی و طـــراوت حفظ بشـــود. آن 
اولی که ایشـــان این کار را شـــروع کردند، خب 
یـــک کار خیلـــی نوِ جدیـــدی بـــود، توجه هایی را 
بـــه خـــودش جلـــب کرد؛ حـــاال هم بایـــد همان 

جور باشـــد.
َّک َمیٌت  باالخـــره رفتن بـــرای همه هســـت: اِن
ُـــون؛ )ســـوره زمر، آیـــه ۳0؛ »قطعاً  َّهُـــم مَّیت وَ اِن
تو خواهـــی مُرد، و آنان ]نیـــز[ خواهند مُرد.«( 
اگر چه خســـارت اســـت امـــا باالخـــره چاره ای 
نیســـت، ناگزیریم؛ عالج این اســـت که آن راه 
ادامـــه پیدا کنـــد؛ آن ابتـــکار و آن کارهایی که 
ایشـــان کرده اند: همین »طـــرح والیت« یکی 
از ابتکارات ایشـــان اســـت؛ همین تشکیالت 
عظیم مرکز تحقیقات امام خمینی )مؤسســـه 
آموزشـــی و پژوهشی امام خمینی)ره(( یکی از 
همان ابتکارات اســـت؛ کتاب هایی که ایشان 
نوشـــته اند، چـــه کتاب هـــای علمی، چـــه آنچه 
مربـــوط بـــه اخالقیـــات و معنویـــات و ]بـــرای[ 
اســـتفاده عمـــوم و ماننـــد اینهـــا اســـت، یکـــی 
از  آن کارهـــا اســـت؛ اینهـــا را نبایـــد گذاشـــت 

تعطیل بشـــود.
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کاکاییهایبوشهر
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بومگـردان،وفادارانبهطبیعت
اکوتوریسمراهیبرایایجادمعیشتپایدارو

حفاظتازمحیطزیست،فرهنگوهنرمحلیاست

رئیـــس  جمهور با تأکید بر اجرای دقیق طرح های 
پیشگیری هوشمند و کنترل کامل مبادی ورودی 
کشـــور گفت: افزایش آمار شـــیوع کرونا در نقاط 
مختلـــف جهـــان باالبـــردن ســـطح مراقبت هـــای 

بهداشـــتی را ضروری کرده اســـت.
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بـــــرایمطالعهمتــــنکاملاین

خبروسایــــــراخبـــــاربهایننشـــانی
مراجـــعهکنید.

بررسیاتفاقاتمهمورزشجهاندرسال2023
ازجامجهانیهندبال

تاسهمیهالمپیک
 سال 2022 میالدی با تمام تلخی و شیرینی هایی 
که برای جهان داشت، روز گذشته به طور رسمی 
به پایان رسید و از امروز سال 202۳ شروع شده 
اســـت. در ایـــن گـــزارش نگاهـــی به آنچـــه در این 
ســـال انتظار ورزش جهان را می کشد می اندازیم. 
این سال به واسطه سهمیه های المپیک پاریس 
که تابســـتان 2024 قرار است به میزبانی پاریس 
برگزار شـــود، ســـالی مهـــم بـــرای ورزش جهان به 

حساب می آید.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفـــت: از ابتـــدای دی ماه به طور میانگیـــن روزانه 
نزدیـــک بـــه 111 میلیـــون لیتـــر بنزیـــن در کشـــور 
مصرف شـــده که نســـبت به دوره مشـــابه ســـال 
گذشـــته حدود 16 درصد افزایش نشان می دهد.

 zتازهها zآبوهوا

بازار ارز در ادامه معامالت روز  گذشـــته 
روند کاهشـــی داشـــت و معامـــالت در 

کانـــال ۳7 هزار تومان انجام شـــد.
از ابتدای معامالت روز گذشـــته در بازار 
توافقـــی قیمـــت ارز از کانـــال ۳9 هـــزار 
تومـــان بـــه کانـــال ۳7 هزار تومـــان وارد 
شد و در محدوده ۳7 هزار و ۳00 تومان 

معامله صـــورت گرفت.
در کانال هـــای معامـــالت فردایـــی، ارز 
کاهـــش ۳ هـــزار تومانـــی داشـــت و 
معامالت بـــا دالر 40 هزار تومانی انجام 
شد اما این معامالت غیرقانونی بوده و 

جرم محســـوب می شـــود.
کارشناســـان بـــازار ارز معتقدنـــد افـــت 
در نـــرخ دالر در بـــازار بـــه دلیـــل اعـــالم 
سیاست های جدید بانک مرکزی بوده 
و در روزهای آینده بازهم شاهد کاهش 

نـــرخ ارز خواهیم بود.
ریزش3میلیونتومانیقیمتسکه

در معامـــالت روز گذشـــته قیمـــت 
انـــواع ســـکه در بـــازار تهـــران به صورت 
قابل توجهی کاهـــش یافت به طوری که 

قیمت ســـکه طرح جدید با ۳ میلیون 
تومان کاهش به 19 میلیون و 695 هزار 

تومان رســـید.
تا لحظه تنظیم این گزارش، سکه طرح 
قدیم، با کاهش یک میلیون و 70۳ هزار 
تومان، 19 میلیون و ۳4 هزار تومان داد و 
ستد شد. کاهش ۳ میلیون تومانی سکه 
طرح جدید، بیشترین کاهش قیمت در 

چند سال اخیر است.
دیـــروز، نیم ســـکه یک میلیـــون و 1600 
هـــزار تومان، ربع ســـکه یک میلیون و 
100 هزار تومان و ســـکه گرمی 200 هزار 

تومان کاهش قیمت داشـــت.
کاهشقیمتخودرو

با روند نزولی قیمت دالر در بازار قیمت  
انواع خودرو مونتـــاژی و داخلی کاهش 

یافت.
مشـــاهدات وضعیـــت بـــازار نشـــان 
می دهـــد قیمـــت محصوالت ســـایپا 4 
تـــا 5 میلیـــون تومـــان کاهـــش یافت و 
خودروهای مونتاژی هایما s پالس هم 
کاهش 12 میلیون تومانی را تجربه کرد.

ســـخنگوی وزارت صمـــت گفـــت: ســـه 
مـــدل از خودروهـــای ایران خـــودرو کـــه 
قیمت آنها با بازار اختـــالف زیادی دارد، 
بتدریـــج تـــا آخر امســـال از قرعه کشـــی 

خارج می شـــود.
به گزارش تسنیم، امید قالیباف با بیان 
اینکه محصوالت ســـایپا مدتی است از 
قرعه کشـــی خارج شـــده اســـت، افزود: 
خودرو در بازار آزاد قیمت ســـازی شـــده 
و قیمـــت آن چیزی اســـت که در بورس 

عرضه می شود.
به گفته قالیباف، کسانی که می خواهند 
خودرو بخرند از طریق بورس کاال اقدام 
کننـــد. از ایـــن به بعد هـــم عرضه ها در 

بورس کاال تقویت می شود.
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اینکه 
رونـــد واردات خـــودرو ادامـــه دارد، گفت: 
براساس اقدامات انجام شده، پیش بینی 
می شود که ۳ محموله خودرویی تا پایان 
هفته وارد کشـــور شـــود. با اضافه شدن 
این تعداد، محموله هـــای وارداتی خودرو 

به عدد 5 می رســـد.
وی دربـــاره واردات گوشـــی تلفن همراه 
آیفون 14 گفت: واردات رسمی و تجاری 
آیفون 14 منتفی است و انجام نخواهد 
شـــد و درباره رجیســـتری آیفون 14 هم 
کـــه از طریـــق مســـافری وارد می شـــود، 

هنوز تصمیمی گرفته نشـــده است.

کاهشقیمتدالرسرعتگرفت
خریدوفروشارزدرکانال37هزارتومان

قرعهکشیخودروتاآخرسالحذفمیشود

ادامهآلودگیهواتاچهارشنبه
وورودسامانهبارشی

صـــادق ضیاییـــان، رئیـــس مرکز ملـــی پیش بینـــی و مدیریـــت بحران 
مخاطـــرات وضـــع هـــوا گفـــت: بر اســـاس تحلیـــل آخرین نقشـــه های 
پیش یابی هواشناســـی در بیشـــتر مناطق کشـــور تا روز سه شنبه )1۳ 
دی( جـــوی پایـــدار حاکم اســـت و در شـــهر های صنعتـــی و پرجمعیت 
غلظـــت آالینده هـــای جـــوی افزایـــش می یابد. اواخر وقت سه شـــنبه 
و طی روز چهارشـــنبه )14 دی( با ورود ســـامانه بارشـــی در نیمه غربی 

کشـــور بارش بـــاران و بـــرف رخ خواهد داد.
غیرحضوریشدنمدارسوممنوعیتفروشطرحترافیک

عابـــد ملکـــی، معـــاون هماهنگـــی امـــور عمرانـــی اســـتانداری تهـــران 
تصمیمـــات اتخـــاذ شـــده در جلســـه کمیتـــه اضطـــرار آلودگی هـــوا را 

اعـــالم کرد.
 تمام دانشـــگاه ها و مدارس در تمام مقاطع ابتدایی و متوســـطه در 
اســـتان تهران بجـــز دماوند و فیروزکـــوه به صورت مجازی دایر باشـــد 
و تمام کودکســـتان ها در اســـتان تهـــران بجز دو شهرســـتان دماوند و 

فیروزکـــوه امروز و فردا تعطیـــل خواهد بود.
 طرح زوج و فرد در این دو روز از درِ منازل در تهران اجرایی خواهد 
شـــد و مجـــوز روزانه ورود به محدوده طرح ترافیـــک برای امروز و فردا 

توسط شـــهرداری تهران صادر نمی شود.
 شـــهروندان از تـــردد غیر ضروری خـــودداری و در صورت لزوم حتماً 

از ماسک های مناســـب  N95 استفاده کنند.
 رؤســـای اداره ها با تقاضای مرخصی مادران دارای فرزند دانش آموز 

موافقت کنند.
بر اســـاس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوا پایتخت نشینان از ابتدای 

ســـال تاکنون فقط 2 روز هوای پاک را تجربه کردند.
کیفیتهوایسهشهرستانالبرزدروضعیتقرمز

مرکـــز کنتـــرل و پایـــش هـــوای اداره کل حفاظـــت محیط  زیســـت 
اســـتان البـــرز اعـــالم کرد: با بـــاال رفتن غلظـــت آالینده ها، کیفیت 
هوای ســـه شهرستان کرج، ساوجبالغ و نظرآباد در وضعیت قرمز 
قـــرار گرفـــت که این وضعیت تا روز سه شـــنبه هفته جـــاری پایدار 
اســـت. جلوگیری از تردد تمام وســـایل نقلیه موتوری دارای پالک 
شـــخصی، عمومـــی و دولتـــی فاقـــد برچســـب معاینه فنـــی معتبر 
در ســـطح شـــهر توســـط عوامل راهنمایی و رانندگی، جلوگیری از 
انجـــام تمـــام فعالیت های عمرانی که ســـبب تشـــدید آلودگی هوا 
می شـــود، استقرار و آماده باش پایگاه های ســـیار اورژانس و هالل 
احمـــر موافقت مدیران دســـتگاه های اجرایی با مرخصی کارکنان، 
هماهنگـــی برای تعطیلـــی موقـــت واحدهای صنعتـــی، کارخانه ها 
و مراکـــز مؤثـــر در تشـــدید آلودگی هـــوا و همچنیـــن هماهنگی با 
اداره کل ورزش و جوانـــان بـــرای اطالع رســـانی به منظـــور نداشـــتن 
فعالیت های ورزشی در محیط   های باز از مصوبات کمیته اضطرار 

هوای البرز اســـت.


