
   مهدي خراطيان:
از زمين و زمان مش��ت زدن��د. از ماه ها پيش 
كمپين سازي كردند. براي هر بازيكن جنگ 
رواني جداگانه اي طراحي كردند. از تمام البي ها 
براي تحري��م فوتبال ايران اس��تفاده كردند. 
بزرگ ترها را وادار كردند تيم  را تنها بگذارند. 
اين بازي در تاريخ ماندگار خواهد شد، چون 

صدها ميليون دالر را به آتش كشيد. 
   سيدعطاءاهلل مهاجراني:

درود بر قهرمانان تيم مل��ى فوتبال ايران! 
پيروزى تيم ملى بر ملت ايران مبارك! 

و هلل الحمد حمد الش��اكرين! همه ما، همه 
ملت اي��ران نيازمند اين پي��روزى بوديم. 
قهرمانان تيم ملى مردانه و باغيرت و درايت 

و مقاومت درخشيدند. سپاس!
   سيدعباس صالحي:

پيروزي تيم ملي فوتبال ش��ادي و لبخند 
را بر ج��ان و لبان م��ردم نش��اند، آن را با 

سياست زدگي آلوده نس��ازيم و طعم آن را 
تلخ و دوقطبي نكنيم. تي��م #ملي فوتبال 

ايران، متشكريم. 
    محمد فاضلي:

ايران ۲- ولز صفر، ايران،  اي س��راي سرخ 
آزادي، عاش��قانه دوس��تت دارم. بزرگ��ي 
كردنت را دوس��ت دارم، حت��ي اگر در حد 
برد در يك مسابقه فوتبال باشد. بچه هاي 
تيم ملي ايران، اين لحظه هاي غرور در اين 
روزهاي تيره و غمبار را مديون شما هستم. 

به چه زباني بگويم سپاس؟
   پيمان خزلي:

برديم، خوبم برديم، جونم ايران. دمتون گرم.
   محمدصالح سلطاني:

ما وس��ِط يك معجزه ايم، درست در مياِن 
لحظاتي ك��ه تاريخ با س��رافرازي روايتش 
خواهد كرد. قصه  اين تيم ملي بي نظير است 

و تعريف  كردني. كيف كنيد. لذت ببريد. 

   حميد دهقاني:
امروز ملت بزرگ ايران، تيم ملي فوتبال و 
تماشاگران ايراني در ورزشگاه احمد بن علي 
دوحه در حال آفرينش يك عظمت ماندگار 

هستند. درود بر ملت بزرگ ايران
   محمد آقاسي:

اين آخرين برد ايران نخواهد بود و فراموشش 
نخواهيم كرد. همين طور تمام كساني كه در 
اين مدت براي تضعيف روحيه تيم ملي فوتبال و 
مردم ايران ناجوانمردانه، رسانه اي و غيررسانه اي 

تاختند را فراموش نخواهيم كرد. # ايران
    سميه عبداللهي:

مردم مي خندند، پرچ��م مي رقصانند، پليس 
ش��يريني توزيع مي كند، پايكوبي و رقص در 
خيابان هاست! بعد از آن روزهاي فشرده و سياه، 
احساس مي كنم خواب بوده ام و خواب مي بينم!

   فرزانه ميري:
بُرد تيم ملي امروز يك چس��ب اجتماعي 

است كه ما را با هر ديدگاه و سليقه اي باهم 
يكصدا خوشحال و اميدوار مي كند، احساس 
تعلق جمعي افراد در اين زمان ها به مليت و 
جامعه شان بيشتر مي شود كه سهم مهمي 

در تحكيم وحدت اجتماعي دارد. 
    محسن پورعرب:

اميدوارم ش��يريني برد تيم ملي مقابل ولز 
تمام روابط خانوادگي، فاميلي و دوستانه اي 
كه در دو ماه اخير تلخ شده بودن رو شيرين 

كنه. #زنده باد ايران
   محمدحسين آزادبخت:

رهبر عزي��ز و مقتداي مان ام��روز خطاب 
به تيم مل��ي فرمودند دي��روز بچه هاي ما 
چشم مردم را روشن كردند، ان شاءاهلل خدا 
چشم شان را روش��ن كند. چقدر چسبيد، 
خوش به حال بچه ه��اي تيم ملي و خوش 
به ح��ال همه م��ردم ايران. # ب��راي ايران 

#جام جهاني

اين تيم شيرانه، يا علي مدد
شادي و نشاط كاربران شبكه هاي اجتماعي پس از برد تيم ملي ايران در برابر ولز

پس از پي�روزي تيم ملي اي�ران در برابر ول�ز با نتيجه ۲ ب�ر صفر و ب�ازي اقتدارآفرين 
شيرمردان تيم ملي كاربران شبكه هاي اجتماعي با ساليق مختلف در توئيت هايي شادي 
و نشاط خود را ابراز داشتند و از احساس غرور و عزت خود نوشتند. كاربران همچنين 

تصاويري از شادي ها و جشن هاي خياباني روزهاي گذشته را به اشتراك گذاشتند و از 
حس و حال خوب مردم ايران گفتند. كاربران تأكيد كردند كه اين پيروزي حاصل اتحاد 
و يكدلي ملت ايران است. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را مرور كرده ايم. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

    تصویر منتخب

       فوتباليست ها در كنار خانواده هاي شان در جام جهاني ۲۰۲۲ 
| از كانال تلگرامي »آخرين توئيت«

معناي حريت از منظر دين
آيت اهلل جوادي آملي:

وقتي »حريت« و »آزادي« را كه از مباني پذيرفته ش��ده جوامع 
انساني است مي خواهند تفسير كنند، تفسير علمي اش از آزادي 
به همان رهايي است كه هر كس هر چه خواست بكند، مادامي 
كه مزاحم آزادي و حق ديگران نباش��د، اما وقتي دين حريت را 
معنا مي كند، مي گويد: حريت و آزادي غير از بي بندوباري و غير از 

رهايي است. آزاد كسي است كه از بند حرص و شهوت برهد. 
وجود مب��ارك اميرالمؤمنين)ع( وقتي آزاد را و انس��ان آزاده را 
معنا مي كند، مي فرمايد: »اال حر يدع هذه اللماظه«)نهج البالغه/
حكمت۴۵۶(. آيا يك انسان آزاده اي هست كه از اين مانده الي 
دندان نسل گذشته بگذرد؟! چون همه لذايذي كه االن بشر به 
آنها افتخار مي كند، قباًل در اختيار نسل گذشته بود، آنها استفاده 
كردند و خوردند و الي دندان ش��ان مانده بود و مردند و از الي 
دندان نسِل قبل به ماها رسيده است. اگر ميز و پُست و مقام است، 
اينچنين است اگر باغ و راغ است، اينچنين است اگر خانه و فرش 
است، اينچنين است چيزي نيس��ت كه مانده الي دندان نسل 
قبل نباشد! يك انسان آزاد آن اس��ت كه از اين بند برهد، خود 
را ارزان نفروشد. بين اين تفسير از حريت با آن تفسير از حريت 

خيلي فرق است!
منبع: كانال تلگرامي منسوب  به آيت اهلل جوادى آملى به استناد 

جلسه تفسير موضوعي قرآن مورخ۱۳۷۶/۰۱/۲۱

   آیينه نفس

ساخت هتل هاي غول آسا در رقابت ابرقدرت ها
ايسنا نوشت: با وجود كسادي سفر در سال هاي 
همه گيري كرونا  اما صنعت هتلداري با قدرت 
به رش��د خود ادامه داده است. اگر چه برخي از 
گروه هاي هتلي از س��ال ۲۰۱۹ با افت و ركود 
نيز مواجه شده اند اما فهرستي كه از مهم ترين 
و بزرگ ترين هتل هاي زنجيره اي منتشر شده، 
بيانگر آن است كه بازار عمده اقامت گردشگران 
در سراسر جهان همچنان در اختيار هتل هاي 
زنجيره اي امريكاست، هرچند چين با سرعت 
در حال كنار زدن رقب��اي كهنه كار در صنعت 
هتلداري است. در ادامه فهرستي از مهم ترين 
مجموعه هتل هاي زنجيره اي آورده شده است كه 
بخش عمده اي از بازار جهاني اقامت گردشگران 

جهان را به خود اختصاص مي دهند. 
اينترنشنال، شركت چندمليتي 1 ماريوت اينترنشنال: ماريوت 
امريكايي در صنعت هتلداري، در 
صدر ۱۰شركت برتر هتلداري برتر جهان قرار 
داد. ماريوت بزرگ ترين هت��ل زنجيره اي در 
جهان از نظر تعداد اتاق هاي موجود است. داراي 
۳۰ برنِد زيرمجموعه با ۷ ه��زار و ۶۴۲ هتل با 
يك ميليون و۴۲۳ هزار اتاق در ۱۳۱كش��ور و 
منطقه است. بين س��ال هاي ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ 
مي��الدي، تع��داد اتاق ه��اي گ��روه ماريوت 
اينترنشنال از يك ميليون  و۳۸۵ هزارو۴۰۰ اتاق 
به يك ميليون  و۴۰۰ هزارو۲۸۹ اتاق افزايش 

يافت كه با رشد ۳/۱درصدي همراه بود. 
تعداد هتل هايي بيشتر از ماريوت ۲ جين جيانگ: جين جيانگ با 
اينترنشنال، اما اتاق هاي كمتر، 
دومين هتل زنجيره اي بزرگ در جهان از نظر 
ارائه خدمات اقامتي اس��ت. طب��ق آخرين 
داده ها، اين شركت چيني تا سال ۲۰۲۱ بيش 
از ۱۰ هزار هتل با تقريباً يك ميليون و ۱۰۰ هزار 
اتاق را مديريت مي كرد كه رشدي ۶/۷درصدي 
را نسبت به سال گذشته آن ثبت كرده است. 

هيلتون سومين هتل زنجيره اي 3 هتل هاي هيلتون: هتل هاي 
ب��زرگ در جهان اس��ت و بين 
س��ال هاي۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ ميالدي بيش از 
۶۰۰ هتل به مجموعه اين شركت اضافه شد. 

رشد اين گروه هتلي عمدتاً در اياالت متحده 
همچنان رو به افزايش است. در سال۲۰۲۱ 
هتل ه��اي هيلت��ون داراي بي��ش از 
يك ميليون و۱۰ هزار اتاق بودند كه اين رقم 
نسبت به سال قبل از آن ۴/۹درصد افزايش 
داشته است. بر اس��اس نتايج مالي،  درآمد 
خالص براي س��ه ماهه سوم س��ال۲۰۲۱ 
ميالدي اين مجموعه  برابر با ۲۴۰ ميليون 

دالر بوده است. 
گروه هتل هاي اينتركانتيننتال  )IHG(:  امروزه گروه هتل هاي 4
اينتركانتيننتال، رتبه شماره چهار 
هتل ها را در سراسر جهان در اختيار دارد. اين 
گروه بين سال هاي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ رشد ضعيف 
و تنها ۰/۳درصد را ثبت كرد، البته اين مجموعه 
هتلي در سال۲۰۲۰ نيز كاهش ۵۲/۵درصدي 
را تجربه كرده بود كه به كاهش ۷۵ درصدي سود 
عملياتي از بخش هاي گردشگرپذير منجر شد. 
گروه هتل هاي اينتركانتيننتال در حال حاضر 
تقريباً ۶ هزار هتل و بيش از ۸۸۶ هزار اتاق دارد. 
ويندهام هتلز اند ريزورتس:  هتل ه��ا و اس��تراحتگاه هاي 5
وينده��ام در رده پنجمي��ن 
هتل هاي بزرگ جهان قرار گرفته اند. اين گروه 
هتل هاي امريكايي با كاهش ۴/۲درصدي در 
ارائه اتاق به مس��افران، تنها گروه هتل هاي 
غربي در بين ۱۰هتل برتر با كمترين تعداد 
اتاق نسبت به سال گذش��ته است. در حال 

حاضر، هتل ها و اس��تراحتگاه هاي ويندهام 
داراي ۸ هزار و ۹۴۱ هتل با حدود ۷۹۶ هزار 
اتاق است. مقر اصلي ش��ركت اين هتل در 
نيوجرس��ي )اياالت متحده امريكا( است و 
درآمد سال مالي منتهي به ۳۱دسامبر۲۰۲۰ 

به ۱/۳ميليارد دالر رسيده است. 
گروه آكور: اين هتل زنجيره اي  فرانسوي بيش از ۵هزار هتل در 6
سراس��ر جه��ان دارد. تع��داد 
اتاق هاي گروه آكور بي��ش از ۷۵۰ هزار اتاق 
اس��ت كه با افزاي��ش س��االنه ۳/۱درصد، 
سال هاست رشد ثابتي را حفظ كرده است. 
گروه آكور بين س��ال هاي ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ 
حدود ۳ درصد رشد كرده است. اخيراً اعالم 
ش��د گروه هتل هاي آكور ش��ريك رسمي 
بازي هاي المپيك و پارالمپيك پاريس ۲۰۲۴ 
ش��ده اس��ت. مجموعه  هتل هاي »رافلز«، 
»فرمونت« و »سوفيتل« نيز در زيرمجموعه 
گروه آكور ق��رار دارند. دو هت��ل برج جديد 
ساخته شده براي جام جهاني قطر در شهر 
لوسيل نيز از سوي شركت آكور و تحت برند 
هتل هاي فرمونت و رافلز ساخته شده است. 

گ�روه هتل ه�اي ه�وآژو:  هتل هاي ه��وآژو يكي ديگر از 7
گروه هاي هتلي چيني است كه 
تعداد زيادي هتل و اتاق دارد. دفتر مركزي 
اين كمپاني در شهر شانگهاي قرار دارد كه در 
سال ۲۰۰۵ تأس��يس ش��د. اين مجموعه 

زنجيره اي تقريباً ۷ هزار هتل را اداره مي كند و 
بالغ بر ۶۰۷ هزار اتاق دارد. رشد اين شركت 
نسبت به سال ۲۰۲۰ بس��يار باال بود و بين 
س��ال هاي ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ افزايش عرضه 

اتاق هاي آن به ۲۳/۲درصد رشد رسيد. 
افزايش جهاني ۱/۲درصدي در 8 هتل ه�اي چوي�س: با ثبت 
ارائه ات��اق، مجموعه هتل هاي 
امريكايي چويس )Hotels Choice( در 
جايگاه هشتم اين رتبه بندي قرار گرفته است. 
در سال ۲۰۲۱، اين هتل هاي زنجيره اي داراي 
۷ه��زار و ۱۴۷ هت��ل با مجم��وع نزديك به 
۵۹۸ هزار اتاق بود كه در بيش از ۴۰كشور در 
سراسر جهان فعاليت مي كنند. در سه ماهه 
س��وم س��ال۲۰۲۱، ۸۹ هتل ديگ��ر به اين 
مجموعه اضافه شد كه ۱۱/۴درصد باالتر از 

سطح سال ۲۰۱۹ است. 
يك هتل زنجي��ره اي هندي 9 هتل ها و خانه هاي اويو: اويو 
اس��ت كه در س��ال گذشته با 
مشكالت زيادي روبه رو شد و در نتيجه تعداد 
اتاق هاي ارائه شده توسط آن در سال گذشته 
۵۴/۳درصد كاهش يافت. اين شركت كه در 
سال ۲۰۱۳ تأسيس شد، مشكالت جدي در 
چين و اروپا داشت كه باعث ضررى بزرگ در 
عرضه اتاق به مسافران ش��د. در مقايسه با 
رتبه بن��دي ۱۰هت��ل زنجي��ره اي برت��ر 
س��ال۲۰۲۰، اين مجموعه رتبه هفتم را از 
دست داده و اكنون در رده نهم قرار گرفته 
است. مجموعه )OYO( هم اكنون نيز بيش 
از ۲۰ هزار هتل و خانه با ۴۴۹ هزار اتاق را به 

خود اختصاص داده است. 
BTH سومين هتل زنجيره اي 1۰ هتل هاي BTH: هتل هاي 
چيني در فهرست ۱۰ هتل برتر 
و بزرگ جهان است. اين هتل هاي زنجيره اي 
در سال۲۰۲۱ مانند هتل هاي جين جيانگ 
و هوآژو نسبت به سال۲۰۲۰ رشد بااليي را 
تجرب��ه كردن��د. عرض��ه ات��اق بي��ن 
سال هاي۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ در اين مجموعه 

۶/۶درصد افزايش يافته است.

ابعاد عمليات در قدس اشغالي پيچيده تر شد
كانال تلگرامي »خيابان انقالب« نوشت: 
گروه هك��ري عصاي موس��ي لحظه 
انفجار بم��ب در قدس اش��غالي را از 
طريق هك دوربين هاي شهرداري در 
اختيار رسانه ها گذاشت. سؤال مهم 
اين اس��ت كه گروه هك��ري عصاي 
موسي چگونه از لحظه انفجار و مكان 
آن باخبر بوده و همان لحظه مبادرت 
به هك دوربين ها كرده اس��ت؟ قباًل هم از س��وي منابع امنيتي صهيونيس��تي اعالم شد كه 
دوربين هاي امنيتي هنگام عمليات خاموش شده اند و همين امر بر پيچيدگي ماجرا افزوده است. 
مسلماً گروه هكري عصاي موس��ي )كه صهيونيس��ت ها ادعا مي كنند از سوي ايران مديريت 
مي شود( در سرزمين هاي اشغالي مستقيم يا با واسطه حضور دارد كه توانسته عملياتي را با اين 
دقت و پيچيدگي انجام دهد و فيلم آن را منتش��ر كند. نكته جالب اين است كه دستگاه هاي 
امنيتي اسرائيل هنوز نتوانسته اند تشخيص دهند عامل بمبگذاري ها چه فرد يا افرادي بوده اند. 

يك صحنه از پدرسوختگي سياسي!
كانال »ايتاتوئيت« در پيام رسان ايتا 
با اشاره به دو توئيت از پوريا زراعتي، 
سرباز خبرنگار تروريست در شبكه 
س��عودي اينترنش��نال، نوش��ت: 
»پدرسوختگي سياسي و خبررساني 
يعني اين! قطر با چين قرارداد ببنده 
خيلي خوبه... اي��ران با چين قرارداد 

ببنده ميشه استعمار«!
زراعتي در توئيتي نوشته است: »قطر و چين براي صادرات گاز قرارداد ۲۷ساله امضا كردند. گاز 
از ميادين شمال)پارس جنوبي( برداشت خواهد شد. ماندن آخوند يعني نابودي كامل ايران« 
اين در حالي است كه او پيش از اين در خصوص قرارداد ايران و چين نوشته بود: »خبرگزاري 
سپاه با افتخار اعالم كرده قرارداد ۲۵ساله چين و رژيم، هفتم فروردين بين دلقك نظام و وزير 
خارجه  پكن امضا خواهد شد. هفتم فروردين را بايد آغاز رسمي استعمار نوين كمونيست هاي 

پكن بر سرزمين  هزاران ساله  پارس دانست. روز ننگ، شرم بر ما كه شاهد اين ننگيم«!

فوتبال شاخص وطن دوستي
پرويز اميني در كانال خود نوشت: فوتبال فراتر از ورزش يك پديده اجتماعي و از اختراعات شگفت بشر 
است. مي تواند براي جوامع غم و شادي بيافريند، روح جمعي آنان را متجلي و متبلور كند و داشته هاي 
ولو پنهان يك ملت را آشكار كند و لحظات تعيين كننده و خطير زندگي جمعي ملت ها را تدبير كند. 
شايد كسي فكر نمي كرد فوتبال با همه شگفتي هايش براي ملتي مانند ملت ايران به شاخص و به مرز 
و خط كشي تبديل شود كه وطن دوستان را از خصم وطن، ايران گرايان را از ويراني خواهان ايران جدا 
و تفكيك كند، اما فوتبال براي ملت ايران در سال۲۰۲۲ و در صحنه جهاني اين كار را كرد. فوتبال 
به شاقولي تبديل شد كه ويراني طلبان و ايران گرايان را از هم تفكيك كرد. ويراني طلبان همه كار 
كردند كه ايران و ايراني در همه صحنه ها از جمله فوتبال بازنده باشد و همه صحنه هاي زندگي اش را 
با شكست روبه رو كنند. همه كار كردند تا تيم فوتبال ايران را تحريم كنند و راه ورودش را به جام جهاني 
ببندند يا در اين روزها حضورش را منتفي كنند و در جريان بازي ها به نماينده تحقير ملت ايران تبديل 
كنند تا جايي كه شكست تيم ملي را جشن بگيرند و احساس افتخار كنند، اما فوتبال نشان داد فراتر از 
سياسي بودن يا نبودن، سياست ساز و تدبيركننده است و در يك لحظه خطير مي تواند همه تيرهاي 
بال و دشمني را از ملتي دفع و بر سر دشمنانش بكوبد. اين جديدترين معجزه و شگفتي فوتبال است 
كه براي ملت ايران اتفاق افتاد. در جايي كه سياست متعارف و شناخته شده از رمق افتاده است، فوتبال 

اژدهاي چندسر دشمني و ديو ايران ستيز را به زانو درآورد. 

 كتابي كه رهبري تربيت بچه های خودشان را 
مديون نويسنده آن دانستند

سيداحمد رضوي در كانال تلگرامي خود 
به جهت معرفي كتاب »قصه هاي خوب 
براي بچه هاي خوب« بخشي از بيانات 
رهبر معظم انقالب را در ديدار با نخبگان 
استان يزد در تاريخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۵ به 
اش��تراك گذاش��ت. رهب��ر انق��الب 
فرموده ان��د: م��ن خ��ودم را از جهت 
رسيدگي به فرزندانم، بخشي مديون 
اين مرد و كتاب اين مرد مي دانم. آن وقتي كه كتاب ايشان درآمد- اول هم به نظرم دو جلد، سه جلد، 
تا آن  وقتي كه من اطالع پيدا كردم، از اين كتاب درآمده بود »قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب«- 
من رفتم تورق كردم. بچه هاي ما داشتند به دوران ُمراهقي- يعني نزديكي به بلوغ- مي رسيدند، دوره 

هم  دوره  طاغوت بود و همه  عوامل در جهت گمراه سازي ذهن و دل جوان حركت مي كرد. 
من دلم مي خواست چيزي باشد كه جوان هاي ما با او هدايت شوند و جاذبه هم داشته باشد. خب، 
كتاب خوب كه خيلي بود. بنده فهرست پيشنهادي كتاب مي نوشتم و بين جوان هاي دانشجو و 
دانش آموزهاي سطوح باالي دبيرستان ها پخش مي شد، اما براي بچه هاي كوچك، دست مان خالي 
بود تا اينكه كتاب ايشان را من پيدا كردم. نگاه كردم ديدم اين از جهات متعددي، از دوسه جهت، 
همان چيزي اس��ت كه من دنبالش مي گردم. به نظرم دو جلد يا سه جلد آن  وقت چاپ شده بود، 
خريدم. بعد هم دنبالش گشتم تا اينكه جلد پنجم به نظرم يا ششم- حاال درست نمي دانم، يادم 

نيست- درآمد، به  تدريج چاپ شد و من رفتم تهيه كردم و براي فرزندانم خريدم. 
نه فقط فرزندان، بلكه در سطح شعاع ارتباطات فاميلي و دوستانه، هر جا دستم رسيد و فرزندي داشتند 
كه مناسب بود با اين قضيه، اين كتاب ايشان را معرفي كردم. خواستم اين حق شناسي را من به  نوبه  خود 
كرده باشم. ايشان يك خأليي را در يك برهه  از زمان براي زنجيره  طوالني فرهنگي اين كشور پر كردند. 
اين كار، باارزش است. خداوند از شما- آقاي مهدي آذريزدي!- اين خدمت را قبول كند و مأجور باشيد. 
پي نوشت: قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب، مجموعه اي هشت جلدي، اثر مهدي آذريزدي است 
كه عناوين جلدهاي آن عبارتند از: »جلد۱- قصه هاي كليله و دمنه، جلد۲- قصه هاي مرزبان نامه، 
 جلد۳- قصه هاي س��ندبادنامه و قابوس��نامه، جلد۴- قصه هاي مثنوي، جل��د۵- قصه هاي قرآن، 

جلد۶- قصه هاي شيخ عطار، جلد۷- قصه هاي گلستان و ملستان، جلد۸- قصه هاي ۱۴معصوم«.

چالش معلم جدي است
طالب زاده در توئيتي نوش��ت: با اين ش��يوه جذب نيروي انس��اني در 
آموزش و پرورش، بحران جدي در حوزه هاي مختلف در پنج سال آينده 
گريبانگير مدارس خواهد شد. اين بحران در تهران  دامنه وسيعي خواهد 
داشت. نگاه به معلم به شدت به نقش مبصر تغيير يافته. متأسفانه هيچ 

نگاه انتقادي جدي در اين زمينه وجود ندارد. 

مرزهاي جعل جابه جا شد
كانال تلگرامي »دانا« خبر داد: ضدانقالب در جعل و استفاده از تصاوير 
دروغ به مرحله تازه اي رسيد و اين بار كودك فلسطيني را به جاي يكي 
از افراد حاضر در اغتشاشات ايران ياد كرد، البته اين اولين بار نيست كه 
آنها براي تكميل پروژه كشته سازي از تصوير كودك افغانستاني و جا 
زدن يك قرباني تصادفات جاده اي و يك فرد زنده به جاي كشته شدگان 
اغتشاشات و... استفاده مي كنند. نكته جالب تصوير سمت راست اين 
اس��ت كه كانال ضدانقالب اين تصوير را به عنوان عك��س دريافتي از 
مخاطبان ذكر و منتشر كرده اس��ت. خالصه اگر اين روزها يك عكس 
را با دو كپش��ن مختلف در كانال هاي معاند ديديد يا تصوير مربوط به 
شهرها و حتي كشورهاي ديگر را به عنوان عكس اعتراضات ايران منتشر 

كردند، خيلي تعجب نكنيد. 

وقتي عجيب و غريب شده بوديم!
صفحه توئيتري »راوي« نقل كرده است: شاهرودي ميگه: »بازي تموم 
شد و از هيجان زياد هل  ش��ده بوديم. همون لحظه دايي و استيلي از 
خوشحالي زياد، »س��اندرو پل« داور بازي رو بوسيدند، چون دوربين 
روي داور زوم بود، لو رفتند. اگه دوربين، بقيه رو نشان مي داد، مي ديديد 

كارهايي مي كردند كه عجيب و غريب بود«!

حشره اي فضايي؟!
كانال تلگرامي »Geographic National« نوشت: اگر به نظرتان 
اين حشره مسخ شده يا شبيه به فضايي هاست، درست فكر مي كنيد! 
يوكوريتيدي يك گونه انگلي ساختاريافته براي زندگي انگلي در بدن 
مورچه هاست، به اين معني كه معموالً هر موجود فقط در يك جنس 
مورچه سكني مي گزيند. عالوه بر اين، آنها با وجود سيستم دفاعي مؤثر 
مورچه ها در برابر بيشتر پارازيتوئيدها، جزو معدود پارازيتوئيدها هستند 

كه قادر به استفاده از مورچه ها به عنوان ميزبان هستند.
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