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پرداخت بیش از یک هزار و 500 فقره 
وام ازدواج در بانک ملی 

وام ازدواج در بانــک ملی ایــران بی وقفه پرداخت 
می شود که براین اساس طی یک ماه نخست امسال 
بیش از یک هزار و 500 جوان ایرانی با تســهیالت 

ازدواج بانک ملی ایران به خانه بخت رفتند.
به گــزارش روابــط عمومی بانک ملــی ایران، در 
فروردین ماه امســال تعداد یک هزار و 718 فقره 
تســهیالت ازدواج توسط بانک ملی ایران پرداخت 
شده که ارزش ریالی این تسهیالت بالغ بر 2 هزار و 
90 میلیارد ریال است. این بانک طی سال گذشته 
نیز با رویکرد حمایــت از ازدواج جوانان از ابتدای 
فروردین تا پایان اسفند ماه تعداد 22۴ هزار و 7۴2 
فقــره وام قرض الحســنه ازدواج بالغ بر 197 هزار 

میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است.
اکنون براســاس قوانین باالدستی سقف وام قرض 
الحســنه ازدواج در ســال جاری بــرای هر یک از 
زوجین یک میلیارد و دویست میلیون ریال با دوره 
بازپرداخت 10ســاله و نرخ چهار درصد کارمزد از 
سوی بانک ملی ایران پرداخت می شود. متقاضیانی 
کــه تاریخ عقد آنها بعد از 01/ 01/ 1۳97  باشــد و 
تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، می توانند برای 

دریافت وام مذکور اقدام کنند

طرح مسدود کردن مبلغ چک 
 در کلیه حسابهای بانکی

 در بانک توسعه تعاون اجرایی شد
بانک توسعه تعاون همگام با سیستم بانکی از امروز 
طرح مسدودی مبلغ چک در کلیه حسابهای بانکی 
را که در راستای عملیاتی نمودن قانون جدید چک 

ابالغ شده است اجرایی خواهدکرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون ،بانک 
مرکزی این طرح مهم قانونی را با همکاری مجلس 
شورای اســالمی از امروز )هفتم خرداد( به صورت 
»تدریجی« و با مشارکت تمام بانک های دولتی و 
خصوصی اجرا می کند. بر اساس این طرح ، تاپیش 
از این اگر چکی برگشــت می خورد از وجوه صادر 
کننــده چک در همان بانک برای پاس کردن مبلغ 
چک اســتفاده می شد ولی از امروز این موضوع به 
کلیه بانک ها تسری پیدا می کند.این گزارش می 
افزاید، مســدود شدن وجوه در حساب های فرد از 
حساب های با مانده موجودی باالتر شروع می شود 
و به تدریج پایین می آید تا جایی که مبلغ کسری 
چک برگشــتی را بتوان پوشــش داد.در این طرح 
خود حساب مســدود نخواهد شد بلکه مبلغ مانده 
ای که در حســاب وجود دارد مسدود می شود.بر 
اســاس طرح جدید،حد نهایی همــان مبلغ چک 
برگشــتی اســت. در این طرح از برگشت خوردن 
چک جلوگیری نمی شود بلکه وجوهی که فرد در 
تمام بانک ها دارد به اندازه مبلغ آن چک برگشتی 
مســدود خواهد شد.یعنی اگر شــخصی بخشی از 
مبلغ را در حســاب دارای چــک دارد ،این میزان 
از حســاب وی برداشت و کســری چک برگشتی 
از ســایر حســاب های صادر کننده چک در کلیه 

بانک ها مسدود می شود.

   ایجاد و حفظ اشتغال
  از مهمترین محورهای حمایت 

بانك صنعت و معدن 
مدیرعامــل بانــک صنعت و معدن که به اســتان 
لرستان ســفر کرده اســت در جمع صنعتگران و 
تولیدکنندگان لرستان اعالم داشت: ایجاد و حفظ 
اشتغال از مهمترین محورهای حمایت این بانک از 
طرح های صنعتی و معدنی است و واحدهای دانش 
بنیان و اشــتغالزا در اولویت پرداخت تســهیالت 

هستند.
به گــزارش روابط عمومی بانــک صنعت و معدن، 
دکتر علی خورســندیان مدیرعامــل این بانک که 
به همــراه جمعی از اعضای هیــات مدیره، هیات 
عامل و مدیران ارشــد این بانک به استان لرستان 
ســفرکرده بــود، از چندین طــرح صنعتی بزرگ 
بازدید کرد و با کارآفرینان و تولیدکنندگان استان 
یادشده در خصوص مســایل و نحوه حمایت مؤثر 
بانک از طرح های تولیــدی به گفتگو و تبادل نظر 
پرداخت. وی با اشــاره به اهمیت تحقق شعار سال 
و در تشــریح نقش شــرکت های دانش بنیان در 
توســعه اقتصادی و افزایش سطح تولید و اشتغال 
در کشــور اعالم داشت: شــرکتهای دانش بنیان با 
به کارگیری تکنولوژی و نتایج تحقیقات علمی در 
رشد و توسعه کشور تاثیر بسزایی دارند و همانطور 
که رهبــر معظم انقالب اســالمی چندی قبل در 
دیدار با نخبگان و فعاالن شــرکتهای دانش بنیان 
بر اهمیت نقش این شــرکتها در رونق اقتصادی و 
اقتصاد مقاومتی تاکید نمود، موثرترین مولفه های 

تحقق اقتصاد پایدار هستند.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشــاره به لزوم 
خدمت رســانی ویژه به طرح های اشتغالزا و کاربر 
به جای طرح های سرمایه بر در مناطقی که نیروی 
کار بیشــتری دارند، تاکید کرد: در راستای تحقق 
شعار ســال و با همکاری مقامات استانی، پرداخت 
تســهیالت به طرح هــای دارای توجیه اقتصادی، 
فنی و مالی به متقاضیان دارای اهلیت و صالحیت 

را در دستور کار قرار داده ایم.
دکتر خورســندیان با اشــاره به توســعه خدمات 
بانکــداری دیجیتال جهت رفاه حال مشــتریان و 
تســریع رسیدگی به درخواســت های آنان یادآور 
شد: اکثر خدمات بانک در بستر بانکداری دیجیتال 
و بانکداری باز امکان پذیر شــده اســت و به نوعی 
شعب بانک صنعت و معدن در واحدهای تولیدی از 

این طریق مستقر می باشند.

گزارشاخبـــار

معــاون رفاهی وزیر تعاون با بیــان اینکه امالک فرد فعال 
مبنای محاسبه پرداخت یارانه نیست، از ارسال دو فهرست 
شامل یک فهرست ســه میلیون نفری و یک فهرست یک 
میلیون نفری به ســازمان هدفمنــدی یارانه ها برای واریز 

یارانه معیشتی خبر داد.
  داریــوش ابوحمزه، معاون رفاهی وزیــر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، امروز در حاشــیه معارفه سرپرســت حراســت 
وزارت کار اظهار داشت: تاکنون ۴ میلیون نفر از شهروندان 
درخواســت بازنگری دهک درآمدی خود شدند و اعتراض 
خــود را در ســامانه حمایــت وزارت کار ثبــت کرده اند، 
اعتراضات عمدتاً مربوط به ســاختار خانوار اســت که باید 
در دفاتر پلیس + 10 خانوار یارانه ای تفکیک و جدا شوند.

وی افزود: طی 10 روز گذشته دو فهرست از متقاضیان یارانه 
را به سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال کردیم و بعد از دستور 
رئیس جمهور کسانی که قباًل یارانه ۴5500 تومان می گرفتند 
اما یارانه معیشتی به حسابشان واریز نشد و درخواست بازنگری 
داده اند یک ماه یارانه معیشتی به حساب شان واریز شد اما فعاًل 
مسدود است تا تقاضای آنها رسیدگی شود.معاون رفاهی وزیر 
کار گفت:  تاکنون اسامی چهار میلیون نفر شامل دو فهرست 
یعنی یک فهرســت ســه میلیون نفری و یک فهرست یک 
میلیون نفری به سازمان هدفمندی یارانه ها برای واریز یارانه 
معیشتی معرفی شده است؛ از بین آنها کسانی بودند که نسبت 
ساختار خانواده و دارایی  خود اعتراض داشتند این افراد قبال 
یارانه ماهانه دریافت می کردند اما چون جز دهک پردرآمدی 
10 شده بودند یارانه آنها حذف شده بود و این افراد درخواست 
بازبینی داشــتند.ابوحمزه این را هم گفت:  رئیس جمهور یک 
مهلت یک ماهه برای بررســی تقاضای این افراد داده است و 
تالش می کنیم ظرف یک ماه که 10 روز از آن گذشته است 
بازبینی ها انجام شــود و کسانی که جزو 90 درصد یارانه بگیر 

قرار بگیرند یارانه آنها برقرار می شود.
معــاون رفاهی وزیــر کار همچنین در مورد کســانی که 
مســؤول خرید در ادارات هســتند اما از حساب شخصی 
اســتفاده می کنند گفت: ما ســعی می کنیم مسأله آنها را 

بعد از اعتراض حل کنیم اما در بلندمدت باید حساب های 
شــخصی از حســاب های اداری و تجاری تفکیک شود که 
به شــفافیت اقتصادی می انجامد و افراد نباید با حســاب 
شــخصی خود کار تجــاری کنند.وی همچنیــن در مورد 
بیمــاران خاص و معلوالن نیز گفت:  کســانی که به خاطر 
بیماری خاص مبلغی به حساب شان واریز می شود شرایط 

آنها را هم در نظر می گیریم.
ابوحمــزه گفت: ســنجش تمکن مالی خانــوار فقط یک 
شاخص ندارد بلکه مجموعه ای از شاخص ها در نظر گرفته 
می شــود مثاًل داشــتن امالک تنها مالک نیســت عده ای 
هســتند که امالک زیادی به نامشان اســت اما مربوط به 
آنها نیست باید نقایض سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
در این ســامانه برطرف شود. اگر این مشکالت نبود امالک 
هم مبنای محاسبات قرار می گرفت اما فعاًل سامانه امالک 
دچار ضعف اســت و باید سازمان ثبت اسناد آن را برطرف 

کند.وی همچنین گفــت:  تعداد زیادی از معامالت خانه و 
ملک با قولنامه انجام می شــود که در جایی ثبت نمی شود 
لذا افرادی هستند که ملک دارند و مشمول یارانه شده اند.
وی در مــورد کل یارانه بگیران معیشــتی گفت: تا قبل از 
ارسال دو فهرست اخیر حدود 72 تا 7۳ میلیون نفر یارانه 
می گرفتند با این دو فهرست ارسالی به هدفمندی یارانه ها 
که ۴ میلیون نفر به این جمعیت اضافه می شــود یعنی 76 
تا 77 میلیون نفر خواهد شد یک قشری از افراد هستند که 
جامانده یارانه هستند که شامل 7 میلیون نفر می شوند که 
قبال یارانه ماهانه نمی گرفتند یا انصراف داده بودند که آنها 
MY.gov.می توانند در سامانه سازمان هدفمندی به نشانی

ir  ثبت نام کنند و ســپس آزمون وسع سنجی می شود که 
از این تعــداد هم ۴ تا 5 میلیون نفر به یارانه بگیران اضافه 

می شوند و حدود 8۳ میلیون نفر یارانه خواهند گرفت.
همچنیــن وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با بیان اینکه 

90 درصد مردم یارانه کمک معیشــتی می گیرند، گفت: به 
دســتور رئیس جمهور یک ماه فرصت برای بررسی نهایی 

اعتراض مردم به قطع یارانه ها وجود دارد.
حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امر وز 
در حاشیه معارفه سرپرســت حراست وزارت کار در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: در حال حاضر 90 درصد مردم 
یارانه کمک معیشتی می گیرند و همه کسانی که جزو 90 
درصد یعنی 9 دهک پائین درآمدی هســتند و هنوز یارانه 

نگرفته اند خیالشان راحت باشد.
وی گفت: کســانی که تاکنون یارانــه نگرفته اند دو گروه 
هستند، از این افراد، عده ای تاکنون پرونده یارانه نداشته اند 
که حدود 7.5 میلیون نفر هســتند، آنها باید در ســامانه 
سازمان هدفمندی یارانه ها به نشانی may.gov.ir ثبت نام 
کننــد و از این تعداد ۴ تا 5 میلیــون نفر جزو 90 درصد 
هســتند. وی ادامه داد: در موضوع اینکه چرا عده ای افراد 
یارانه نمی گرفتند، یا اینکه اصال ثبت نام یارانه نداشته اند و 
یا اینکه دولت قبلی خدماتی که باید به آنها ارائه می کرده 
است را ارائه نداده اســت و االن تعداد آنها باال رفته است، 
ســازمان هدفمندی یارانه ها فهرســت  متقاضیان جامانده 
یارانه را دریافت می  کند و به ما ارائه می کند و اگر جزو 90 
درصد مردم باشــند، به آنها یارانه ةای کمک معیشتی را از 

اردیبهشت 1۴01 یارانه  پرداخت می کنیم.
وی گفت:  یک ماه فرصت برای بررسی نهایی تقاضاها وجود 
دارد و افراد می توانند به وب ســایت وزارت کار به نشــانی 
hemayat.mcls.gov.ir مراجعــه کنند و درخواســت 
بازنگری داشــته باشــند.وزیر کار این را هم گفت:  کسانی 
که فرزند بزرگ دارند و می خواهند پرونده یارانه ای خانوار 
آنها جدا شــود و یا کسانی که با حساب شخصی خود کار 
اقتصادی انجام می دهند، باید حســاب فردی از حســاب 
تجاری آنها جدا شــود، به عنوان مثال کسانی هستند که 
حســاب کارپردازی اداره با شماره حساب فردی آنها انجام 
می شود. به آنها هم فرصت می دهیم شماره حساب شخصی 

خود را از حساب تجاری و اداری جدا کنند.  فارس

معرفی 4 میلیون متقاضی به سازمان هدفمندی  

امالک  فعال مبنای محاسبه پرداخت یارانه نیست

همه  منازل روســتایی اســتان یزد به طور کامل زیر چتر حمایتی بیمه ای بنیاد 
برکت ستاد اجرایی فرمان امام قرار گرفتند.

در جریان ســفر محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت به استان یزد، تفاهم نامه 
بیمه حوادث منازل روســتایی میان این بنیاد و اســتانداری یزد به امضا رسید. 
با امضای این تفاهم نامه، همه  منازل روســتایی اســتان یزد زیر پوشش حمایتی 

بیمه ای بنیاد برکت قرار گفتند.
مدیرعامل بنیاد برکت در این مراســم گفت: بیمه برکت وابســته به بنیاد برکت 
ســتاد اجرایی فرمان امام با هدف ایجاد و گســترش چتر حمایتی برای ساکنان 
روســتاهای کشور و توسعه فرهنگ بیمه در این مناطق، همه خانه های روستایی 
استان یزد را تحت پوشش بیمه حوادث شامل آتش سوزی، زلزله، انفجار، صاعقه، 
سیل، طغیان آب رودخانه ها، آتشفشان، توفان، تندباد، گردباد و ضایعات ناشی از 

آب برف و باران قرار داده است.

محمــد ترکمانه افــزود: با اجرای این طرح، بیمه  برکــت در صورت وقوع زلزله، 
سیل، آتش سوزی و سایر حوادث طبیعی به روستاییان خسارت پرداخت می کند.
وی خاطرنشــان  کرد: عالوه بر استان یزد، خانه های روستایی استان های مختلف 
کشــور از جمله لرستان، خوزســتان، خراسان شــمالی، کهگیلویه و بویراحمد، 
کردســتان کرمان، گیالن، یزد و هرمزگان از حمایت هــای بیمه ای بنیاد برکت 

برخوردار شده اند.

 مدیرعامــل بنیــاد برکت با اشــاره بــه عملکرد ایــن بنیاد در بیمــه حوادث 
خانه های روســتایی در سال جاری گفت: از آغاز ســال مالی 1۴01 تا به امروز 
نزدیک به ۴6۳ هزار واحد مســکونی روســتایی در شــش اســتان خوزستان، 
 هرمــزگان، کردســتان، کرمان، گیالن و یزد تحت پوشــش بیمه حوادث برکت 

قرار گرفته اند.
ترکمانه تاکید کرد: بنیاد برکت با توجه به رســالت و ماموریت های خود و جهت 
تسهیل در اجرایی شدن بیمه حوادث خانه های روستایی، در پرداخت حق بیمه 

بیمه نامه های صادره با استانداری ها مشارکت می نماید.
مدیرعامل بنیاد برکت در جریان ســفر به اســتان یزد بــا آیت اهلل ناصری یزدی 
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه شــهر یزد نیز دیدار کرد و گزارشــی 
از عملکرد بنیاد در حوزه های اشــتغال زایی، توانمندســازی اقتصادی، عمرانی و 

زیربنایی در مناطق محروم و روستایی استان ارائه نمود.

 با امضای تفاهم نامه میان بنیاد برکت
و استانداری یزد محقق شد؛ 

 بیمه حوادث برکت 
برای همه خانه های روستایی یزد

در حالیکه شب های سرد زمستان و مصارف باالی گاز در 
صنایع، کشورهای صنعتی اروپایی را تشنه گاز قطر نموده 
بود و وابســتگی بیش از حد به گاز روسیه تهدیدی عمیق 
برای کل اتحادیه اروپا محســوب می گردید شــرکتهای 
بزرگ اروپایی و کشــور گازخیز قطــر عظم آن نمودند تا 
خط لوله گاز قطر به اتحادیه اروپا را احداث نمایند. اجرای 
ایــن خط لوله منافع عظیمی برای قطر و اتحادیه اروپا به 

دنبال می داشت
این خط لوله زنگ خطر بزرگی برای روســیه بود روسیه 
تحت هیچ شــرایطی اجازه احداث آن خط لوله و هر خط 
لوله رقیبی برای انتقال گاز به اروپا را نمی داد وابســتگی 
اروپا به گاز روسیه بزرگترین اهرم برای کسب درآمدهای 
کالن برای روســیه  و فشــار بر اتحادیه اروپا بود و اصل 
اساسی سیاست بین المللی روسیه بر این پایه استوار بود 
که تحت هیچ شــرایطی اجازه ندهــد گاز قطر و ایران به 
اروپا برســد تــا بدین ترتیب ضمن بازی بــا قیمت گاز و 
کسب هزاران میلیارد دالر منافع اقتصادی،  سیاست های 
خود را در منطقــه اعمال نماید.  آمریکا نیز تمایل واقعی 
چندانی به اجرای خط لوله گاز قطر به اروپا نداشــت چرا 
که با این اقدام گاز قطر با قیمت ارزان به اروپا می رســید 
و آمریکا اصلی تریــن بازار خود جهت صادرات گاز ال ان 
جی به اتحادیه اروپا را از دست می داد یا حداقل از میزان 
صادرات به اروپا کاســته می شــد و گاز LNG آمریکا با 
کرایه حمل ســنگین تا اروپا،  تــوان رقابت با گازی که با 

خط لوله از قطر تا اروپا منتقل می شد را نمی داشت.
اجرای این خط لوله منافع کالنی برای ســوریه به دنبال 
داشــت اما رژیم اسد که تحت حمایت و نفوذ روسیه قرار 
داشــت احتماال نمی توانست بدون کسب رضایت روسیه 
اجــازه اجرای این خط لوله در خــاک خود را بدهد رژیم 
اسد کسب پشــتیبانی سیاسی روسیه و ایران را بر منافع 
کالن و بلنــد مدت این خط لوله ترجیــح داد.در حالیکه 
ایــن خط لوله نگرانی چندانی برای اقتصاد ایران به دنبال 
نداشت اما برای روسیه یک خط قرمز و خطر بسیار بزرگ 

محسوب می گردید.
با وجود مذاکره ها و تالش های بســیار قطر و عربستان با 
رزیم اســد این رژیم با انتقال خط لوله گاز قطر از سوریه 
مخالفت نمود و این مخالفت که همزمان با بهار عربی بود 
قطر و عربســتان را بر آن داشت تا به فکر تغییر رژیم اسد 
برآیند و اعتراضات ســوریه از شهر درعا آغاز و به حمص 
و حلب و ادلب و دمشــق کشیده شــده و رژیم اسد را تا 
مرز ســقوط پیش برد و اگر حمایت های تمام عیار ایران 
نبود رژیم اســد قطعا سقوط می کرد. بازی روسیه در این 
ماجرا جای تحلیل بسیار دارد روسیه با وجود اینکه بازیگر 
اصلــی در جلوگیری از احداث خــط لوله گاز قطر بود اما 
در جنگ داخلی سوریه تا سالها کم تحرک و بیشتر نظاره 
گر بود در حالی که بســیاری از فرماندهان و پاسداران و 
بسیجیان جان بر کف و نیروهای تحت امر ایران در سوریه 

به شهادت رسیده یا مجروح شدند.
برخی از تحلیلگران خط لوله قطر ســوریه ترکیه اروپا را 
رقیب خط لوله فرضی ایران عراق سوریه ترکیه اروپا مورد 
تجزیــه  و تحلیل قرار داده اند در حالی که از ابتدا موهوم 
بودن ایــن خط لوله قابل پیش بینی بود شــدت مصرف 
انرژی در ایران طی 20 ســال گذشــته در حدی بوده که 
از همان زمان مســلم بود با این رونــد، ایران گازی برای 
صادرات به اروپا نخواهد داشــت و حداکثر توان صادراتی 
ایران تامین نیاز کشــور ترکیه خواهد بود. اما برخی خط 
لولــه موهوم ایران عراق ســوریه ترکیه اروپــا را از جمله 
انگیزه های حمایت ایران از رژیم اســد در سیاست مقابله 
بــا خط لوله قطر می دانند در حالیکه خط لوله قطر  اجرا 
نشــد اما ایران هنوز نتوانســته از طریق خط لوله موجود 
ترکیه، گازی بــه اروپا صادر نماید و حتی برخی ســالها 
نتوانســته میزان گازی را که به ترکیه متعهد بوده ارسال 

نماید.
استراتژی های کالن انرژی عامل اصلی دو جنگ سوریه و 
اوکراین بوده اســت. جنگ اوکراین با تحریک هر کشوری 
که انجام شــده نتایج عمیقی در آینده اقتصاد جهانی به 
دنبــال دارد.  این جنگ قطعــا منجر به تضعیف موقعیت 
اقتصادی و سیاسی روســیه خواهد شد. این جنگ منجر 
به افزایش قیمت نفت و گاز شــده  و احتماال این شرایط 
تا یکســال آینده نیز تداوم خواهــد یافت. افزایش قیمت 
نفت و گاز  مناقع قابل توجهی  برای آمریکا و ســایر صادر 
کنندگان نفت و گاز به دنبال دارد روســیه نیز بخشی از 
نفت و گازش را صادر می کند اما مجبور اســت نفت خود 
را بــا تخفیف 20 تا ۳0 دالری و غالبا به چین بفروشــد 
چین نفت ارزان خریداری و محصوالت خود را بر اســاس 
نفت 110 دالری صادر می کند و از این بابت منافع قابل 

توجهی کســب می کند. جنگ اوکرایــن صادرات نفت و 
گاز روســیه را محدود و این کشــور را با مشکالت متعدد 

اقتصادی مواجه خواهد نمود.
تخفیف زیاد در نفت روسیه فروش نفت ایران خصوصا در 
شرق آسیا را با مشــکل مواجه می کند و منجر می شود 
تحریم های ایران تاثیرات خود را حتی در شــرایط قیمت 
باالی نفت تا حدودی حفظ کنند.  شرایط کنونی جهان تا 
زمان بهبود شرایط اقتصادی، فناوری و ایجاد پشتوانه های 
ذهنی جهت سوق دادن کشورهای توسعه یافته به تمرکز 
بر انرژی های پاک خصوصا انرژی خورشیدی و اقتصادی 
شــدن خرید خودروهای برقی و افزایش بازار و زیرساخت 
های توســعه خودروهای برقی تداوم می یابد سال 2022 
سال حرکت به سمت شکوفایی انرژی های پاک و افزایش 

تولید و فروش خودروهای برقی در جهان خواهد بود.
داعیه داران مدیریت مشترک جهانی نمی توانند در مقابل 
نابودی محیط زیســت، بزرگتر شــدن ســوراخ الیه ازن، 
افزایش گرمای کره زمین، آب شدن یخ های قطب، کاهش 
بارندگی و ســایر عواملی که زندگی بشر در کره زمین را 
تهدید می کنند بی تفاوت باشند سیاست بلند مدت آنها 
سوق دادن جهان به سمت انرژی های پاک خصوصا انرژی 
خورشیدی و خودروهای برقی است و سناریو ها و بسیاری 
از حوادث و اتفاقــات و جنگ ها را پیرامون این اصل می 
توان تجزیه و تحلیل نمود البته  مســیر  تمرکز بر انرژی 
های پــاک و جایگزینی خودروهای برقــی با خودروهای 
بنزین و گازوئیل سوز چون دانش و تکنولوژی محور است 
منافع اقتصادی بلند مدت کشــورهای توسعه یافته را نیر 

تامین خواهد نمود.
روند برقی شــدن خودرو ها ســرعت می گیرد و طی ده 
ســال آینده حمل و نقل از طریق قطــار، کامیون برقی و 
قطار برقی و خودروهای شخصی برقی،  ده ها برابر خواهد 
شد با ارتقاء تکنولوژی قیمت خودروهای برقی کاهش می 
یابد و این مســیر تا حدی پیــش خواهد رفت که قیمت 
خودرو های برقی ارزان تر از خودروهای بنزین و گازوئیل 
ســوز شــود حتی برای رقابتی کــردن خودروهای برقی 
ممکن اســت قانونی در سازمان ملل به تصویب برسد که 
کشورهای جهان را مکلف به دریافت مالیات از خودروهای 
بنزین سوز و گازوئیل سوز  به نسبت کربن تولیدی نمایند 
که این امر منجر به افزایش جذابیت استفاده از خودروهای 
برقی خواهد شــد. به این ترتیب با کاهش مصرف بنزین 
و گازوئیــل قیمت نفت طی ده ســال آینده کاهش قابل 
توجهی خواهد یافت و تا بیست سال آینده نفت کمترین 
تاثیر را در اقتصادی جهانی خواهد داشــت و از معادالت 

جهانی  انرژی کنار خواهد رفت.

در آینده نه چندان دور روند نزولی قیمت نفت آغاز خواهد 
شــد و زمانی ه قیمت نفت به حدود سی دالر برسد تولید 
نفت در میادین ســیبری که حدود دو ســوم نفت روسیه 
در آنجا تولید می شــود غیر اقتصــادی و متوقف خواهد 
شــد. احتماال اقتصاد وابسته به نفت روسیه در آن شرایط 
با بحران های بزرگی مواجه خواهد گردید. قطعا روســیه 
از بازنــدگان واقعی جنگ اوکراین خواهد بود. نظم نوینی 
در جهان شکل خواهد گرفت که دیگر روسیه از بازیگران 
اصلی آن نخواهد بود. جهان تک قطبی به اتمام رســیده 
اســت و بازیگران جدیدی از جمله آلمــان و ژاپن و هند 
در عرصه مدیریت جهانی نقش آفرینی بیشــتری خواهند 
داشــت. در این شــرایط ارزیابی و تحلیــل  دقیق منافع 
ملــی ایران برای ما حائض اهمیت اســت. در طول حدود 
دو قرن گذشته روســیه و انگلیس بیشترین ضربان را به 
ملت ایران وارد نمودند ملت ایران را تحقیر و کشــور ما را 
اشغال و با قحط ســالی که ایجاد نمودند صدها هزار نفر 
زن و مرد و کودک و نوجوان را به کشــتن دادند. روسیه 
و انگلیس هر دولتی که داشــته باشند هرگز دوست ملت 
ایــران نخواهند بود. چه گورباچف چه بوریس یلســین و  
چه پوتین حاکم کرملین باشــد بــرای ملت ایران تفاوتی 
ندارد ملت ایران آنقدر بی تفاوت و ذلیل نیســت که هرگز  
دو کشور اســتعماری و با پرونده سیاه و ننگین روسیه  و 
انگلیس را دوست خود بدانند هرچند دشمن این دو کشور 
نیز نیستیم و روابطمان با این دو کشور را بر اساس منافع 
ملی تنظیم می کنیم در حالی که هرگز به این دو کشــور 

خوشبین نیستیم.
بــا توجه به پیش فرض های ذکر شــده کشــورهایی که 
نتوانند در ســال های آتی نفت خــود را با قیمت حدود 
100 دالر بفروشــند در آینده نزدیک مجبور خواهند شد 
با ســختی نفت تولیدی خود را با قیمت حدود سی دالر 
بفروشند و برای کشوری که صد میلیارد بشکه نفت قابل 
برداشت دارد این شرایطی به معنای از دست دادن هفت 
هزار میلیارد دالر فرصت کســب درآمد می باشد فرصتی 
که متعلق به نسل کنونی فرزندان و نوادگان ما می باشد. 
اگر اکنون فرصت سوزی نمائیم تفرین همیشگی فرزندان 

و نواداگان و نسل های آینده را برای ما به دنبال دارد.
ملت و دولت ایران در این شــرایط  می بایست یک هدف 
مهم اقتصادی را دنبال نمایند و آن کسب حداکثر منفعت 
اقتصادی از شرایط کنونی اســت جهان به گاز ایران نیاز 
دارد و مــا می بایســت با مصرف بهینــه گاز و کمک به 
مسئولین تالش نمائیم حداکثر گاز ممکن را از طریق خط 
لولــه ترکیه به اروپا صادر نمائیم و برای فروش خداکثری 

نفت و گاز برنامه ریزی و سرمایه گذاری نمائیم.

یادداشت

یشه های مشترک   ر
یه و اوکراین   جنگ سور

و نظم نوین انرژی درجهان
سیدحسین میرافضلی


