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پیامدهای تحریم نفتی روسیه

سیاست غرب در برابر روسیه را می توان این روزها در یک جمله خالصه 
کرد؛ تقابل حداکثری تا واداشتن پوتین به عقب نشینی از اهداف ترسیمی 
در موضوع اوکراین.در این مســیر بود که آمریکا و شرکای اروپایی اش 
تاکنون از هیچ کمک نظامی، اقتصادی و سیاسی به کی یف دریغ نکرده اند. 
در آخرین مورد و در تکمیل پازل فشــار حداکثری بر مســکو، پس از 
کش وقوس های بســیار و دو بار شکست، ســرانجام کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا بر سر تحریم واردات نفت از روســیه به توافق رسیدند. 
اوزوال فون درالین، رئیس کمیســیون اروپا در این باره خاطرنشان کرد: 
اتحادیه امیدوار اســت پیش از پایان ســال جاری تا ۹۰درصد از نفت 
وارداتی روسیه را قطع کند. اما تحریم نفتی روسیه موضوعی نیست که 
بتوان به راحتی از کنار آن گذشــت. این مسئله به دلیل نیاز مبرم اتحادیه 
به این منبع انرژی و از سوی دیگر نیاز کرملین به درآمد ارزی حاصل از 
این حوزه قطعًا تأثیرات مهمی بر افق تقابل میان دو بلوک شرق و غرب 
خواهد داشت. هرچند بسیاری همانند »جوزف بورل« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا معتقدند این تصمیمی مهم برای فلج کردن ماشین 
جنگی پوتین اســت اما اینکه تا چه حد در رسیدن به این اهداف موفق 
باشد جای بحث زیادی دارد. روس ها که از همان ابتدای جنگ به درستی 
موضوع تقابل همه جانبه با غرب را درک کرده بودند از راه های مختلف 
سعی دارند انرژی خود را به فروش برسانند. به طور نمونه جایگزینی بازار 
چین به جای اروپا یکی از روش هاست. از سوی دیگر کرملین با دادن 
تخفیف های بسیار درصدد است همچنان بازار نفتی خود را حفظ کند. 
مسلمًا تخفیف های این گونه برای بسیاری از خریداران اغواکننده بوده 
و می تواند تمام رشــته های تحریم ضد روسی غرب را پنبه کند. این در 
حالی است که به دلیل کمبود عرضه اکنون قیمت نفت به باالی ۱۰۰ دالر 
در هر بشکه رسیده و این فرصت را به مسکو داده که باوجود صادرات 

کمتر همچنان درآمد باالی ارزی خود را حفظ کند. 
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شافعی: گره های اقتصادی با توجه به ظرفیت های بخش خصوصی باز می شود

حمایت از بخش خصوصی  مصداقی از اقدام و عمل ندارد
4

گره های اقتصادی با تمرکز بر توانمندی همه ارکان به خصوص بخش خصوصی باز می شود، گفت: در 
گفتار، همیشه بر لزوم توجه به بخش خصوصی تأکید می شود؛ اما در عمل، چرخه باطل آزمون وخطا 
ادامه دارد.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: باور داریم که گره های اقتصادی 

جز با توجه به ظرفیت همه ارکان درگیر در این بخش گشــوده نمی شود و هر بار بخش خصوصی از 
عرصه تصمیم سازی و اقدام کنار گذاشته شده، خسارتی رقم خورده است؛ اما متأسفانه آنچه در گفتار 

پیرامون لزوم توجه به بخش خصوصی بیان می شود، در عمل اتفاق نمی افتد.
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رئیسی در پیامی به اولین اجالس »دختران ایران قوی«:

دولت مصمم به فراهم کردن بسترهای 
شکوفایی استعدادهای دختران است

معاون وزیر صمت

تعداد واحدهای تولیدی راکد سال 
گذشته 15 درصد کاهش یافت

قالیباف:

ثبات اقتصادی 
را به کشور 

بازمی گردانیم
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: براساس قانونی که برای کاالهای 
اساسی تدوین شده است، کاالبرگ الکترونیکی ارائه می شود و دولت و 
مجلس تالش می کنند که با ارائه کاالبرگ، چند قلم کاال با همان قیمت 
مناسب سال قبل، به دست افراد برسد. دومین کنگره ملی 8 هزار شهید 
استان همدان و یادواره سردار شهید حاج میرزا محمد سلگی و 85۰ شهید 
شهرستان نهاوند ظهر امروز چهارشنبه، ۱۱ خرداد ماه با حضور محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی در مصالی این شهرستان برگزار 
شد.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این مراسم ضمن گرامیداشت 
فرا رسیدن دهه کرامت و والدت حضرت فاطمه معصومه)س( گفت: 

خداوند را شاکرم که در جمع مردم شهیدپرور...

سخنگوی دولت خبرداد
 دولت با جدیت

  با هرگونه فساد 
 و تخلفات متروپل  
 برخورد 
می کند

روزانهم اقتصاد سرآمد


