
قصه علی لندی جاودانه است
محمد مالی توئیت کرد: قصه شجاعت و ایثار علی لندی نوجوان ایذه ای 
را بای��د در ابتدای همه کتاب های درس��ی چاپ ک��رد. او پس از وقوع 
آتش سوزی در خانه همسایه به دل آتش می زند تا زنی میانسال و زنی 
س��الخورده را از مرگ برهاند. علی لندی توانست جان دو نفر را نجات 

دهد اما خودش با ۹۱ درصد سوختگی بستری است. دعایش کنید.

 روایت درست درباره حضور همسر 
رهبر انقالب در تشییع مرحوم خجسته

مهدی فضائلی، معاون دفتر حفظ و نش��ر آثار رهبر انقالب، در توئیتی 
نوش��ت: به تازگی روایت  هایی از حضور همس��ر مکرمه رهبر انقالب و 
کیفیت آن در مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم حاج محمد خجسته 
)برادر ایشان( منتشر گردیده که هرچند بعضاً با برداشت های مثبتی 

همراه شده اما اساساً عاری از حقیقت است.

 امریکا بیش از برون 
از درون تهدید می شود

امیرعلی ابوالفتح در توئیتی نوش��ت: ای��ن که نظامی��ان امریکایی از 
افغانستان خارج می ش��وند و همزمان، گرد س��اختمان کنگره امریکا 
حفاظ های امنیتی قرار می گیرد، حکایت از آن دارد که امریکا بیش از 

این که در خارج در معرض تهدید باشد، از درون تهدید می شود.

عادتی که مانع دائمی پیشرفت انسان است
مجی��د میرزایی توئیت کرد:  ع��ادت کردن به اتالف وق��ت از خیلی از 
عادت های بد مثل سیگار کش��یدن هم بدتره. حتی می تونه یه فاکتور 
مهم برای ارزیابی شخصیت افراد باش��ه. مثاًل برای ازدواج یا دوستی یا 
همکاری، باید بفهمی طرف  مقابلت چقدر اهل وقت تلف کردنه. مطمئن 

باشید کسی که این عادت رو داره هیچ وقت پیشرفت  نمی کنه.

    محمدرضا باقری:
ط��ی ۲0 روز گذش��ته، ۲۱ میلی��ون دوز 
واکسن  وارد ش��ده و خط دوم تولید برکت 
هم راه اندازی شده؛ مثل اینکه واقعاً »آنچه از 
واکسن هایی که تولید داخلی است/ ضرورت 
داشت/ تولید خارجی/ سریع/ فوری/ انقالبی/ 

مردم احساس آرامش کردند«.
    عبدالرحیم انصاری:

رئیس��ی در مدت کمی، در واردات واکس��ن 
 کوالک کرده، قیمت سیمان را به قیمت سه 
ماه قبل برگردانده، برای خوزستان استاندار 
ویژه برگزیده، نه تنها جوجه ُکشی نکرده که 

برای واردات ۹۵ میلی��ون تخم مرغ نطفه دار 
برنامه داده و صد ها قلم کاالی دپو شده دوران 
روحانی را آزاد کرده؛ دولت کارآمد یعنی این!

    سیدپویان حسین پور:
اصالح طلبان و حامیان دولت که پیش��تر 
FATF  می گفتند به خاطر ع��دم تصویب

امکان ثبت سفارش واکس��ن نیست، حاال 
مدعی اند واکس��ن هایی که االن وارد شده، 
در دول��ت روحانی خریداری ش��ده! فرضاً 
این دروغ راس��ت باش��د، چرا همان دولت 
واکسن  ها را وارد نکرد؟! آیا جان مردم ابزار 
فشار به نظام برای تصویب FATF نبوده؟!

    محمد سرشار:
دول��ت روحانی اعالم ک��رده ب��ود به دهه 
ش��صتی  ها در آبان واکس��ن کرونا خواهد 
زد. به لطف خدا، دولت رئیس��ی توانس��ت 
دو ماه زودتر ب��ه آنها واکس��ن بزند. وقتی 
رئیس جمهور، وزیر بهداشت، وزیر خارجه 
و دیگ��ر ارکان دولت پیگیر و م��رد میدان 
باشند، خیلی از مشکالت زودتر حل خواهد 

شد. #خیانت #خدمت
    فهیمه هداوند:

تقریباً ٧0 درصد واردات واکس��ن کش��ور 
فقط در همین یک ماهه دولت جدید انجام 

ش��ده! در دولت قبل تحریم بودیم، منتها 
خودتحریمی!

 پ. ن: خالصه فرق می کنه به کی رأی بدیم!
    حسام الدین کاظمی:

مشکل تأمین واکسن حل شده ولی به زودی 
واکسن هراس��ی برای کش��ور دردسر بزرگی 
میش��ه؛ صحنه گردانان اصلی این جریان هم 
سه دسته هس��تند: ۱- برخی اساتید دلسوز 
ولی نامطلع طب سنتی؛ ۲- مافیای سودجوی 
تجهی��زات پزش��کی و داروه��ای گیاه��ی و 
شیمیایی؛ و ۳- ضدانقالب غرض ورز که سودش 

رو در ادامه بحران کرونا در کشور می بینه.
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خالصه فرق می کند به کی رأی بدهیم!
واکنش های کاربران شبکه های اجتماعی به افزایش روند واکسیناسیون

افزایش روند واکسیناسیون و واردات واکسن واکنش های کاربران را در شبکه های اجتماعی به 
همراه دارد. کاربران از تالش های دولت برای افزایش واردات واکسن استقبال کرده و آن را نشانه 
تالش جدی مسئوالن دولت سیزدهم برای رفع مشکالت مردم می دانند. آنها همچنین به برخی 

نگاه های منفی به واکسیناسیون که موجب هراس مردم از تزریق واکسن می شود انتقاد کرده 
و همه مردم را برای زدن هر چه سریع تر واکسن تشویق کردند تا هر چه زودتر سایه سنگین 
کرونا از کشور دور شود. در ادامه بخش  هایی از واکنش های کاربران در این خصوص آمده است.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

    تصویر منتخب

   کانال تلگرامی »عرصه های ارتباطی«: مبارزه با تروریسم به شیوه امریکایی | گلوبال تایمز

سوریه در یک قدمی بازپس گیری جوالن
فردین ساروخانی در کانال تلگرامی »نجوا« نوشت: روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، درباره 
آزادسازی کامل شهر »درعا« در جنوب سوریه که تا پیش  از این در اختیار مخالفان دولت بشار 
اسد بود، نوشت: »با این رخداد نیروهای حامی ایران در نزدیکی مرزهای سرزمین های اشغالی 
جاپای محکمی پیدا کردند و روسیه برخالف میل تل آویو، از بازیگران اصلی این صحنه بود.« 
 آزادسازی شهر درعا به میزان زیادی می تواند خیال دولت سوریه را از معترضین داخلی و حفظ 

تمامیت ارضی کشور راحت کند.
به عالوه آزادسازی این ش��هر همان طور که توسط روزنامه جروزالم پس��ت به آن اشاره شد، 
باعث مستقر شدن نیروهای مقاومت در نزدیک   ترین فاصله ممکن با مرزهای جعلی اسرائیل 
می شود. این اتفاق به هیچ عنوان برای رژیم صهیونیستی خوشایند نیست زیرا باعث می شود 

فشار پنجه های ایران را بیش  از پیش بر روی گردن خود احساس کنند.
بعید نیست در آینده ای نزدیک نیروهای مقاومت، حمالت گسترده ای را برای بازپس گیری 
جوالن اشغالی از چنگال رژیم صهیونیستی انجام دهند. در این حمالت احتمالی، شهر درعا 
می تواند نقشی کلیدی ایفا کند. جوالن نبض اسرائیل است. موقعیت فوق العاده ژئوپلیتیکی 
این منطقه به گونه ای است که بتوان آن را قلب رژیم صهیونیستی نامید. گذشته از کوه های 
بی شمار این منطقه که منبع اصلی تأمین آب اش��غالگران صهیونیستی محسوب می شود، 
بلندی های مذکور دارای اهمیت امنیتی برای رژیم صهیونیستی است. گذشته از موارد ذکر 
شده، باید عدم تبعیت روسیه از رژیم صهیونیس��تی در موضوع سوریه را به فال نیک گرفت. 
ادعای روزنامه اسرائیلی بیش  از پیش توان و قدرت ایران را اثبات می کند. ایرانی که توانسته 
است از پتانسیل روسیه در جهت تحقق اهداف مقاومت بهره بگیرد و البی های گسترده دولت 
یهود را ناکام بگذارد. در این خصوص نقش پررنگ سردار سلیمانی در باز کردن پای روسیه 
در جنگ سوریه مجدداً مرور می شود. جنگ س��وریه به نفع مقاومت به پایان رسید. امریکا، 
اسرائیل، داعش و متحدان شان نتوانستند دولت مشروع این کش��ور را براندازی و سوریه را 
تجزیه کنند. حال این اتفاق باعث شد تا حضور ایران در این کشور بیش  از پیش تقویت شود. 
رژیم صهیونیستی از تمامی جهات در محاصره کامل نیروهای مقاومت است و به  خوبی فهمیده 
است که دیگر از لحاظ نظامی یا دیپلماتیک توان مختل کردن توان منطقه ای ایران را ندارد.

آقایی که وعده می دهد و وفا می کند
کانال تلگرامی »LIBANIRAN« با طرح س��ؤال »نفتکش ایرانی چه ش��د؟ « خبر داد: 
سیدحسن نصراهلل در سخنرانی اخیر خود گفت  نفتکش اول رسیده و در حال تخلیه گازوئیل 
است. کشتی دوم هم در چند روز آینده خواهد رسید و گازوئیل حمل می کند. کشتی سوم 
که اجاره شده، حاوی بنزین اس��ت. محموله های بعدی هم بر اساس نیاز و اولویت خریداری 
می شود.  از آغاز می توانستیم کاروانی از کشتی  ها به راه بیندازیم و پوشش رسانه ای بدهیم و در 
بوق و کرنا کنیم. من چنین نکردم چون نمی خواهیم کسی را تحریک کنیم. هدف ما کاهش 
مشکالت مردم است. برای همین در کمترین حد رس��انه ای کار کردیم و در باال  ترین سطح 
تالش و دعا.  نفتکش اول، یک  شنبه به بندر بانیاس سوریه رسیده بود و تخلیه شد و پنج  شنبه 
محموله  ها به بقاع می رس��د. برخی روی این موضوع حساب می کردند که اسرائیل کشتی را 
هدف قرار دهد. اما نمی دانستند که اسرائیل در تنگنا است و معادله اینکه کشتی، جزو خاک 
لبنان است باعث شد به سالمت برسد. لبنانی  ها با هشتگ س��ید_من_وعد_و وفی )سرور 

کسانی که وعده می کنند و وفا می کنند( صداقت و وفای به عهد سیدحسن را ستودند.

در جست وجوی کاله قرمزی ها
محمد ایرانی در صفحه اینستاگرام خود 
نوش��ت: اولین  باری که سینما رفتن را 
تجربه می کردم، حدوداً چهارساله بودم. 
با کاله قرمزی و پسرخاله همان جا آشنا 
ش��دم. با او به االغ عزیز س��الم کردم، 
همراهش س��وار اتوبوس شدم، دنبال 
آقای مجری گش��تم. پای درددل   ها و 
دلتنگی های پسرخاله  تنهایش نشستم 
و از دایناسوری که حرکت می کرد و می خواست کاله قرمزی را ببلعد ترسیدم. کاله قرمزی 
گیر افتاده بود توی اتاق عروسک   ها و می خواست فرار کند ولی هیچ راهی نداشت. آن وقت   ها 
از ترس اینکه مبادا دایناسور پیدایش ش��ود و مرا هم مثل کاله قرمزی دوست داشتنی گیر 
بیندازد، تا مدت   ها هر شب برای خواب به اتاق پدر و مادرم می رفتم. چون پرده و پنجره و در و 

دیوار مثل همان دایناسور   می شدند و حرکت می کردند.
چند سال بعد از تماشای کاله قرمزی، هواپیماهای بزرگی به برج های تجارت جهانی خوردند. 
دقیقاً یادم هست. در اتاق نشسته بودم و پدرم را تماشا می کردم که ضبط دوبانده را درآورده 
بود و موج های رادیو را مدام تغییر می داد تا صدای امریکا را بشنود و بفهمیم دقیقاً چه اتفاقی 
افتاده. دقیقاً چه اتفاقی می خواهد بیفتد. رئیس جمهور امریکا همه کسانی را که در این حمله 
تروریستی دست داشتند، تهدید می کرد و من بدون آنکه بدانم، فقط دعا می کردم که ما دست 
نداشته باشیم. از جنگ می ترسیدم. حس کاله قرمزی را داشتم که توی اتاق عروسک   ها گیر 

افتاده و دایناسور هم دنبالش است.
کاله قرمزی شبیه خیلی از بچه های دهه هفتادی و دهه شصتی است. هرکس کاله قرمزی 
را همان وقت و در همان سن و سال دیده باشد، دیگر از دایناسور  ها نمی ترسد. آن ترس، همه 
ترس   ها را بر باد داد. چون می دانیم کسی که به االغ عزیز سالم می کند و برای آقای راننده شعر 
می خواند، باالخره در اتاق عروسک هایش باز می شود و دایناسور وحشتناک از کار می افتد؛ 
آن روز می ش��ویم همکار ُمرجی. روزی که داعش و القاعده و طالبان نباشند. کاش بچه های 
افغانس��تانی کاله قرمزی را ببینند. آن وق��ت مطمئنم ماجرا طور دیگری می ش��ود. دوران 

قهرمان هایی که تفنگ به دست دارند، گذشته. کاله قرمزی   ها نجات بخش اند.

 ازدواجی   ها بخوانند
افراد پارانوئید را چگونه شناسایی کنیم؟

کانال تلگرامی »حامین مدیا« در مطلبی 
ویژه مراحل ش��ناخت در روند ازدواج 
نوش��ت: افراد پارانوئید افرادی بدبین 
هستند. آنها معموالً این عالئم را دارند:

آنها نسبت به تعهد، وفاداری یا راستی 
دیگران تردی��د دارند و بر ای��ن باورند 
اطرفیان قصد سوء استفاده یا فریب آنها 
را دارند. به دیگ��ران اعتماد نمی کنند 
و هرگز از مس��ائل زندگی خود به دیگران نمی گویند، زیرا می ترسند از این اطالعات فردی، 
علیه خودشان استفاده شود. دیگران را نمی بخشند و کینه توز هستند. بیش  از حد حساسند 
و انتقاد کس��ی را نمی پذیرند. اظهارات بی منظ��ور یا نگاه های تصادفی دیگ��ران را بد تعبیر 
می کنند. بی دلیل تصور می کنند، دیگران قصد دارند به شخصیت آنها حمله کنند. معموالً با 
خشم و عصبانیت واکنش نشان می دهند و هر چیزی را به سرعت تالفی می کنند. بدون هیچ 
دلیلی، بار  ها به همسر خود شک می کنند و آنها را خیانتکار می دانند. به طور کلی در روابط شان 
با دیگران سرد هس��تند و فاصله معینی را حفظ می کنند. همچنین ممکن است شخصیتی 
کنترل کننده و حسود داشته باشند. هرگز خود را مسئول هیچ مشکل یا دردسری نمی دانند و 
معتقدند همیشه حق با آنها بوده است. نمی توانند آرام باشند. با دیگران همیشه خصمانه رفتار 

می کنند و سرسخت و دعوایی هستند. متأسفانه درمان این بیماری بسیار سخت است!

قطره ها! خودتان را به دریا برسانید
امام خمینی)ره(:

و خدا خواست که به داد این مملکت رسید، به داد این کشور رسید. 
اگر چند سال دیگر ادامه پیدا می کرد این خیانت   ها و جنایت ها، دیگر 
معلوم نبود که بشود اصالحش کرد. خدا خواست. یک بارقه الهی بود. 
این یک هدیه الهی بود این برای ملت ما که خواست که این ملت را 
برگرداند از آن حال   هایی که داشت به یک حال دیگری، بیدارشان 
کرد. یک دفعه ما دیدیم سرتاسر کشور بیدار شدند و همه هم، آنهایی 

که آن وقت از پاسبان می ترسیدند حاال از تانک نترسیدند. 
آنهایی که از باتوم می ترسیدند از مسلسل دیگر نترسیدند. اینها 
یک مسائل غیبی است، الهی است. دل های تان را به آن مبدأ قدرت 
متصل کنید. گمان نکنید که ما خودمان چیزی هستیم. از این 
وابستگی های دنیایی بیرون بروید و وابسته کنید خودتان را به آن 
مبدأ قدرت. قطره ها! خودتان را به دریا برسانید. ما  ها قطره ایم، از 
قطره هم کمتر. اما اگر متصل بشویم به آن دریا، کار ازمان خیلی 
می آید. خدا با جماعت هاست. ایران باید همه مشغول کار بشوند تا 

نجات پیدا بکنند. کشور خودتان را نجات بدهید.
منبع: صحیفه امام خمینی)ره(، جلد ۱۱، صفحه ۵۳۵

   آیينه نفس

دکتر مهدی حمزه پ��ور در کانال تلگرامی 
خود پستی را به اشتراک گذاشت که در آن 
به ۲0 درس برای سنجش توسعه یافتگی 

پرداخت است. این درس   ها عبارتند از:
درس ١: انسان های بزرگ زودتر از دیگران 
سالم می دهند؛ انسان های متوسط در سالم 
کردن عجله ای ندارند؛ انسان های کوچک اما 

منتظرند دیگران به آنها سالم کنند.
درس ٢: انسان های بزرگ اول فکر می کنند، 
بعد حرف می زنند؛ انسان های متوسط اول 
حرف می زنند، بعد فکر می کنند؛ انسان های 

کوچک اصالً فکر نمی کنند!
درس ٣: انسان های بزرگ بدی های دیگران 
را فراموش می کنند؛ انس��ان های متوسط 
خوبی های دیگ��ران را فراموش می کنند؛ 
انسان های کوچک قبول ندارند که چیزی 

را فراموش می کنند.
درس ۴: انس��ان های بزرگ انتقادپذیرند؛ 
انسان های متوسط انتقادگریزند؛ انسان های 

کوچک انتقادستیزند.
درس ۵: انسان های بزرگ اشتباهات خود 
را جبران می کنند؛ انس��ان های متوس��ط 
اشتباهات خود را تکرار می کنند؛ انسان های 
کوچک اص��اًل قبول ندارند ک��ه در زندگی 

اشتباه می کنند.
درس 6: انس��ان های بزرگ به فکر حفظ 
جایگاه دیگران هستند؛ انسان های متوسط 
فقط به فک��ر حفظ جایگاه خود هس��تند؛ 
انس��ان های کوچک به فکر نابودی جایگاه 

دیگران هستند.
درس ٧: انس��ان های بزرگ به فکر جلب 
رضایت خداوند متعال هستند؛ انسان های 
متوسط به فکر جلب رضایت مردم هستند؛ 
انسان های کوچک آن قدر ازخودراضی اند که 

هیچ کس از آنها راضی نیست.
درس ٨: انسان های بزرگ خواسته های دیگران 
را تأمین می کنند؛ انسان های متوسط تقاضای 
تأمین خواسته هایشان را توسط دیگران دارند؛ 
انسان های کوچک خواسته هایشان را به دیگران 

تحمیل می کنند.
درس ٩: انس��ان های بزرگ ب��رای احقاق 
حقوق دیگران می کوش��ند؛ انس��ان های 
متوسط فقط برای اثبات حقوق خود تالش 
می کنند؛ انسان های کوچک اما انگار فقط در 

تضییع حقوق دیگران پافشاری می کنند.

درس ١٠: انس��ان های بزرگ کارشان را خوب 
انجام می دهند، اگرچه تشویق نشوند؛ انسان های 
متوسط به شرط تشویق، کارشان را خوب انجام 
می دهند؛ انسان های کوچک اما تا تنبیه نشوند، 

کارشان را درست انجام نمی دهند.
درس ١١: انس��ان های بزرگ طبق برنامه 
عبادت می کنند؛ انسان های متوسط بدون 
برنامه عبادت می کنند؛ انسان های کوچک 

اصالً عبادت نمی کنند.
درس ١٢: انسان های بزرگ انرژی فراوانی به 
شما می دهند؛ انسان های متوسط نه انرژی 
می دهند و نه انرژی می گیرند؛ انسان های 

کوچک اما انرژی فراوانی از شما می گیرند.
درس ١٣: انسان های بزرگ اهل مطالعه و 
مطالبه اند؛ انسان های متوسط اهل مقایسه 
و مناظره اند؛ انسان های کوچک اهل مغالطه 

و مناقشه اند.
درس ١۴: انس��ان های ب��زرگ ب��ا توجه به 
واقعیت های مهم تصمیم می گیرند؛ انسان های 
متوسط با توجه به وقایع نه چندان مهم تصمیم 
می گیرند؛ واقعیت این اس��ت که انسان های 

کوچک اصالً تصمیمات مهمی نمی گیرند!
درس ١۵: انسان های بزرگ برای هر کاری 
مشاوره می کنند؛ انسان های متوسط همواره 
مشاهده می کنند؛ انسان های کوچک فقط 

مشاجره می کنند.
درس ١6: انسان های بزرگ در هر فرصتی 
می اندیشند؛ انس��ان های متوسط فرصت 
اندیشیدن پیدا نمی کنند؛ انسان های کوچک 

اصالً نیازی به اندیشیدن نمی بینند.
درس ١٧: انس��ان های ب��زرگ بی جهت حرف 
نمی زنند؛ انس��ان های متوس��ط خیلی حرف 
می زنند؛ انسان های کوچک فقط حرف می زنند.

درس ١٨: انسان های بزرگ به حال دوستان 
مفیدند؛ انسان های متوس��ط دوستان به 
حال شان مفیدند؛ انسان های کوچک اصاًل 

دوستی ندارند تا به حال شان مفید باشد.
درس ١٩: انس��ان های بزرگ پول را خرج 
دیگران می کنند؛ انسان های متوسط پول 
را خرج خود می کنند؛ انسان های کوچک اما 

خود را خرج پول می کنند.
درس ٢٠: انسان های بزرگ می دانند چرا 
کار می کنند؛ انسان های متوسط نمی دانند 
چرا کار می کنند؛ انسان های کوچک اصاًل 

کاری نمی کنند.

حامد قدوسی در کانال تلگرامی خود در 
پاسخ به س��ؤال »ارزش نفت و گاز با چه 
مبلغی در حس��اب های ملی و محاس��به 
جی دی پی ایران وارد می ش��ود و آیا این 
یک��ی از دالی��ل تفاوت بی��ن جی دی پی 
اس��می و PPP اس��ت؟ « نوش��ت: برای 
پاسخ به این سؤال س��ری به اعداد و ارقام 
حساب های ملی زدیم. این سیر محاسبات 

»سرانگشتی « را دنبال کنید:
۱-  ارزش اف��زوده بخش نف��ت و گاز در 
حساب های ملی س��ال ۹۹ حدود ۴00 
هزار میلیارد تومان )ه�.م.ت( اس��ت که 
رقمی نزدیک به ۸ درصد کل جی دی پی 
اس��ت. )یک فرض رایج ولی اش��تباه این 
اس��ت که س��هم نفت در اقتص��اد ایران 
خیلی بیش از این است. سهم نفت حدود 
۵، ۶ درصد اس��ت و نه بیش��تر. حتی در 
کش��ورهای خیلی نفتی مثل عربستان و 
امارات هم س��هم نفت حدود ۲0 درصد 

جی دی پی است.(
۲- خب تولید فیزیک��ی نفت و گاز چقدر 
اس��ت؟ به صورت تقریبی حدود »معادل 
۱0 میلیون بشکه نفت خام در روز«. دقت 
کنید که ۱0 میلیون بشکه در روز شامل 
نفت خام )حدود ۳/۵ میلیون بشکه( و گاز 
طبیعی است و رایج است که انرژی گرمایی 
مترمکع��ب گاز را به معادل بش��که نفت 
تبدیل کنیم تا بتوانیم با اعداد ملموس��ی 

کار کنیم و تقریب بزنیم.

۳- خب حاال اگر ۴00 ه�.م.ت را بر تولید 
ساالنه ناش��ی از ۱0 میلیون بشکه در روز 
تقس��یم کنیم، به هر بش��که حدود »صد 
هزار تومان « )۴ دالر( می رسد. یعنی ارزش 
افزوده هر بشکه نفت خام در حساب های 
ملی ایران ب��ا قیمت ح��دود ۴ دالر ثبت 
می ش��ود که طبعاً خیلی کمتر از قیمت 

بین المللی است.
۴- قیمت جهانی هر بشکه چقدر است؟ 
حدود ۲۵ دالر! می پرسید چرا ۲۵ و نه ۵0 
دالر؟ چون آن ۱0 میلیون بش��که شامل 
نفت و گاز اس��ت و قیمت انرژی حرارتی 
گاز در دنیا ارزان تر از نفت اس��ت )حدود 
یک س��وم(. یعنی ۲۵ دالر برای هر بشکه 
نفت تخمی��ن منصفانه ای ب��رای ارزش 
میانگین سبد وزنی نفت و گاز ایران است.

۵- خب پ��س یک نکته در م��ورد تفاوت 
جی دی پ��ی اس��می و PPP را این ج��ا 
می بینیم: وقتی به PPP تبدیل می کنیم، 
تقریباً ۲0 دالر به ازای هر بشکه به ارزش 
GDP اضافه می کنیم تا با قیمت جهانی 
معادل س��ازی ش��ود. این رقم حدود ٧0 

میلیارد دالر در سال است.
*جمع بن�دی کارب�ردی: ح��دود ٧0 
میلی��ارد دالر از تفاوت بی��ن جی دی پی 
اسمی و PPP ایران با دقت به بخش نفت و 
گاز قابل توضیح  دادن است. طبعاً این رقم 
سال به س��ال متفاوت است چون قیمت 

جهانی نفت )و گاز( تغییر می کند.

هما همت از اهالی هرات افغانس��تان در 
کانال تلگرامی خود که روزنوشت هایش 
را با کارب��ران فارس��ی زبان به اش��تراک 
می گذارد، نوشت: از خودم می پرسم اگر 
مرد بودم حاضر   می شدم با داشتن همسر 
و دو فرزند به پنجش��یر ب��روم و با طالبان 
بجنگم، جواب تردید است. چون به چشِم 
سر می بینم که مردم آنها را می خواهند و 
از آنها اس��تقبال کردند. افغان   ها دیگر از 
شنیدن نام جهاد، مقاومت، آزادگی، مبارزه 
و... س��یر ش��دند؛ فقط می خواهند چند 
صباحی فرزندان شان را با امنیت در آغوش 
بگیرند و بی دلهره زندگی کنند. حال این 

امنیت را هر کس برایشان بیاورد، منجی 
روزگارشان است. بس کنید. کدام حقوق 
بشر و حقوق زن برای چیز  هایی که هرگز 
نداشتیم چرا بیشتر از این خون بدهیم؟! 
در فقدان امنیِت جانی هیچ آرمان و تالشی 
معنا و نتیجه ای ندارد. امنیت و صلح برقرار 
شود، نخبگان ما حتی آنهایی که مجبور به 
ترک سرزمین شان شدند با امکانات فضای 
مجازی کارهای فرهنگی بزرگی می توانند 
انجام دهند تا فرهنگ ب��ا صبر و حوصله 
تغییر کند. برای مردمی که در نبوِد امنیت 
به ناِن صبح و شب شان مانده اند، دعوت به 

آزادگی و مقاومت تلخ   ترین طنز است.

 سنجه   هایی ساده برای سنجش
 سطح توسعه  یافتگی ما

 نفت در جی دی پی ایران 
چطور محاسبه می شود؟

تلخ   ترین طنز


