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بینالملل
در دیدار با پوتین در هلسینکی

ترامپ :باید با روسیهکنارآمد

«والدیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه و
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا روز گذشته
در هلسینکی ،پایتخت فنالند دیدار کردند.
بن��ا ب��ر گ��زارش خبرگ��زاری «ت��اس»،
رئیسجمهور روسیه در ابتدای این نشست در
حضور خبرنگاران ،گفت« :بس��یار خوشحالم که
با همت��ای آمریکایی خود دیدار میکنم و قصد
دارم در این نشست درباره روابط میان فدراسیون
روسی��ه و ای��االت متحده آمریکا و مش��کالت
جهان گفتوگ��و کنم» .ترامپ نی��ز که پس از
رئیسجمهور روسیه سخنان خود را آغاز کرد ،در
ابتدا برگزاری موفقیتآمیز رقابتهای جامجهانی
فوتب��ال  2018در روسیه را ب��ه رئیسجمهور
روسی��ه تبریک گفت .رئیسجمهور آمریکا در
بخش دیگری از اظهارات��ش تأکید کرد« :کنار
آمدن با روسیه امر خوبی است و بد نیست».
ترامپ در ادامه به تیرگی روابط میان مسکو و
واش��نگتن طی سالیان گذشته اشاره کرد و گفت:
«ما سالهاست نتوانستهایم خیلی خوب با هم کنار
بیاییم ،البته من مدت طوالنیای نیست که در کاخ
سفید هس��تم ،حدود  2سال میش��ود و امیدوارم
بتوانیم در نهایت روابط خارقالعادهای را با یکدیگر
رقم بزنیم ...همانطور که در تمام مدت رقابتهای
انتخاباتی[انتخاباتریاستجمهوری 2016آمریکا]
نی��ز مدام گفتهام ،کنار آمدن با روسیه چیز خوبی
است و بد نیس��ت» .ترام��پ و پوتین سپس برای
برگزاری نشست دوجانبه اصلی پشت درهای بسته
و بدون حضور خبرنگاران به سالن دیگری رفتند.
ای��ن سومین مالقات و گفتوگ��و میان طرفین از
زمان ب��ه قدرت رسیدن ترامپ د��ر ژانویه 2017
د��ر کاخ سفید است .نشس��ت دوجانب��ه روسای
جمه��وری روسیه و آمریکا پس از حدود  2ساعت
پشت درهای بس��ته به پایان رسید و ترامپ پس
از این نشس��ت به خبرنگاران گفت« :شروع خوبی
بود» .پس از پایان نشس��ت  2نفره سران آمریکا و
روسیه ،ترامپ و پوتین جلسه ناهار کاری را به همراه
مشاوران خود در اتاق دیگری آغاز کردند .ترامپ
در این دیدار به خبرنگاران گفت« :من فکر میکنم
شروع خوبی بود ...شروع خیلی خوبی برای همه».
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در روزهای اخیر با افزایش دمای
دیدگاه
هوا در فصل تابستان تعداد ساعات
ی و قطع برق خانگی و غیرخانگی افزایش
خاموش 
یافته است .ای��ن اتفاقات در حالی رخ میدهد که
طبق اخبار منتشر شده ،رکورد مصرف در روزهای
اخیر شکسته شده است و از میزان  57هزار مگاوات
عب��ور کرده است .از ماهه��ا قبل با توجه به میزان
مصرف سالهای گذش��ته و می��زان تولید برق در
ی کمبود بیش از  5هزار مگاوات
کش��ور ،پیشبین 
برق در ساعات اوج تابستان مطرح بود.
از س��وی دیگر طبق آمارهای منتش��ر ش��ده
«روند کاهش��ی افزایش ظرفیت قدرت تولید برق
نیروگاهی کشور» از سال  91آغاز شده بود .کاهش
سرمایهگذاری در بخش افزای��ش توان تولیدی از
اواخر دهه  ،80اجرا نکردن فازهای بعدی هدفمندی
یارانهها ،اجرای تحریمهای ظالمانه و کاهش منابع
مالی ،عدم پرداخت مابهالتفاوت تکلیفی دولت به
نیروگاهها و عملی نشدن قراردادهای خارجی دولت
یازدهم در حوزهنیروگاهسازی ،عوامل اصلی کاهش
توان تولیدی نیروگاهی کشور است که موجب شد
عالوهبر توسعه نیافتن نیروگاهها ،برخی نیروگاهها
نیز تعطیل شود.
کاه��ش ن��رخ رش��د ت��وان تولیدی و رش��د
نیروگاهس��ازی در دولتهای یازده��م و دوازدهم
محس��وستر بود��ه است .طب��ق زمانبندیای که
شرکت مادرتخصصی برق حرارتی به عنوان متولی
ساخت نیروگاههای وزارت نیرو منتشر کرده است،
باید تا پایان سال  96توان اسمی نیروگاهی کشور
ب��ه  80886مگاوات میرسی��د که این امر محقق
نشد و تا پایان سال گذش��ته این توان به 78484
مگاوات رسید؛ به عبارتی از ابتدای سال  92با روی
کار آمدن دولت یازدهم تاکنون فقط  8249مگاوات
به ظرفیت اسمی نیروگاهی کشور افزوده شده است.
این در حالی است که توان اسمی نیروگاهی کشور
گروه سیاسی :رئیس قوهقضائیه
خبر
با تاکید بر لزوم همکاری همه قوا،
نهادها و رسانهها با دولت و همچنین همت مضاعف
و تالش جهادگونه توسط دس��تگاههای اجرایی ،از
رسیدگ��ی ویژه به پروندههای مربوط به ارز و سکه
و واردات خودرو و موبایل خبر داد.
آیتاهلل آملیالریجانی روز گذش��ته در جلسه
مسؤوالن عالی قضایی با اشاره به موضوع مهم مقابله
با فساد در کشور ،دستور اخیر رئیسجمهوری به
دس��تگاههای اجرایی در زمینه تخلفات مربوط به
واردات خود��رو و درخواست او از قوهقضائیه برای
برخورد با متخلفان را مثبت ارزیابی کرد و در عین
ح��ال گفت :ذکر این نکته الزم است که دس��تگاه
قضای��ی از مدته��ا قبل توسط سازم��ان بازرسی

چگونه امید به بیرون ،عامل خاموشیهای کشور شد!
مجتبی مرادی

در دولتهای نهم و دهم نزدیک به  30هزار مگاوات
رشد داش��ته است .عوامل متعددی در سالهای
اخیر موجب کند ش��دن رون��د نیروگاهسازی در
کش��ور ش��د که مهمترین آن که توسط مسؤوالن
وزارت نیرو بیان ش��ده کاه��ش سرمایهگذاری در
این صنعت است .با وجود اینکه کشور ما به عنوان
یکی از کشورهای پیشرو و صادرکننده خدمات فنی
و مهندس��ی در صنعت برق و ساخت نیروگاههای
سیکل ترکیبی شناخته میشود اما در دولتهای
یازدهم و دوازدهم وزارت نیرو به این مسأله توجه
نکرد .عالوهبر این پرداخت نشدن مطالبات مالی
تولیدکنندگان خدمات فنی و همچنین نیروگاهها
موجب شد شرکتها و نیروگاههای بسیاری تعطیل
و نیمهتعطیل شوند که عالوهبر کاهش توان تولید
برق ،بیکاری تعدادی از فعاالن صنعت برق را نیز به
همراه داشت.
  وزارت نیرو برای حل مشکل اصلی صنعت
برق چه کرد؟

وزارت نی��رو برای حل مش��کل سرمایهگذاری
د��ر صنعت ب��رق و همچنی��ن ب��رای استفاده از
تکنولوژیه��ای جدید دنیا به ج��ای استفاده از
ظرفیت داخلی س��راغ سرمایهگذاران و سازندگان
خارجی رفت .اواسط خرداد سال  95وزارت نیرو در
یکیازچالشبرانگیزترینقراردادهایخوددردولت
یازدهم ،قراردادی را با شرکت «یونیت اینترنشنال»
منعقد کرد که طبق آن قرارداد ،شرکت ترکیهای
یونیت اینترنشنال متعهد به سرمایهگذاری و ساخت
نیروگاه سیکل ترکیبی  5هزار مگاواتی به ارزش 3
میلی��ارد دالر در ایران ش��د .از نکات جالب توجه
در این قرارداد آن است که این ش��رکت فقط یک

سرمایهگذار بوده و در سوابقش ساخت نیروگاه با
توان باالتر از  3هزار مگاوات دیده نمیشود.
ای��ن قرارداد د��ر واق��ع فراتر از ی��ک قرارداد
سرمایهگذاری ب��ود .از مفاد این قرارد��اد ،واردات
تجهیزات نیروگاهی (با وجود توان داخل در ساخت
تجهیزات) توسط این ش��رکت بود .شرکت یونیت
ملزم به استفاده از توان موجود در تجهیزات داخلی
نشده بود و فقط به این شرکت اختیار داده شد در
صورت تمایل و امکان ،از توان داخلی شرکتهای
ایرانی همچون مپنا کمک فنی بگیرد .وزارت نیرو
نیز برای تضمین بازگش��ت سرمایه شرکت یونیت
اینترنشنال ،ضمانت  Paymentgarantyرا که
یکی از باالترین تضمینهای سرمایهگذاری است در
نظر گرفت که بر اساس آن دولت جمهوری اسالمی
ایران در صورت عدم بازگشت سرمایه باید تعهدات
انجام شده در قرارداد را پرداخت کند.
درحالی چنی��ن قراردادهایی با ش��رکتهای
خارج��ی منعقد ش��د که ش��رکتهای داخلی به
لحاظ فنی ،توان ساخت این نیروگاهها را دارا بودند.
همچنین طبق زمانبندی مش��خص شده توسط
شرکت مپنا این شرکت در حال انتقال تکنولوژی
ساخت نیروگاههای سیکل ترکیبی کالس  Fبود.
سرانجام پس از واکنشهای انتقادآمیز بسیار طبق
اخبار غیررسمی منتش��ر ش��ده ،ظرفیت ساخت
نیروگاهی د��ر این قرارداد از  5ه��زار مگاوات به
 1500مگاوات کاهش پیدا کرده است اما با توجه به
برخی شواهد وزارت اقتصاد تا پایان سال  96برای
قرارداد سرمایهگذاری ش��رکت یونیت اینترنشنال
ضمانتنامه  Paymentgarantyرا صادر نکرده
است که با توجه به این موضوع ،این قرارداد هنوز

رئیس قوهقضائیه خبر داد

رسیدگی ویژه به پروندههای  سکه و ارز و واردات خودرو
کل کش��ور به این موضوع ورود کرده بود .سازمان
بازرسی ضمن اعالم جرم ،این پرونده را به دادستانی
ارجاع داده بود و دادستانی تهران نیز در روزهای
اخیر ،اقداماتی را در این زمینه صورت داده است.
رئیس قوهقضائیه با اشاره به برخی اقدامات قضایی
صورت گرفته در اینب��اره تصریح کرد :در جریان
تحقیقات صورت گرفته ،برخی مدیران و مسؤوالن
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت د��ر ارتباط با این
پرونده ،ممنوعالخروج ،احضار و بازجویی ش��دهاند
و بررسیه��ا همچن��ان ادامه دارد .ع�لاوه بر این،

مدیران برخی شرکتهای واردکننده خودرو احضار
شدهاند و پرونده آنان نیز در مرحله تحقیقات است.
درباره شرکتهایی که با ارز دولتی اقدام به واردات
گوشی تلفن همراه کرده بودند نیز برخی مدیران
این شرکتها احضار شدهاند و تحقیقات ادامه دارد.
آیتاهلل آملیالریجانی با بیان اینکه در پرونده واردات
موبایل با ارز دولتی مس��لم ش��ده است که برخی
فاکتورها جعلی بوده ،به وجود برخی تناقضات در
موضوع تخلفات واردات خودرو اشاره کرد و افزود:
در این زمین��ه تناقضهای عجیبی میان اظهارات

به مرحله اجرا نرسیده است .حال باید دید با خروج
آمریکا از برجام ،یونیت اینترنشنال نیز مانند توتال و
سایر شرکتهای کشورهای اروپایی از ایران خارج
خواهد شد؟ در این میان برخی شنیدهها و شواهد
حاکی از این مس��أله است که این شرکت قرارداد
خود را با وزارت نیرو اجرایی نکرده و از ساخت این
نیروگاه منصرف شده است.
البته ناگفته نماند وزارت نیرو به موازات قرارداد
با ش��رکت ترکی��های ،قرارداد ساخ��ت نیروگاهی
را با ش��رکت مپنا ب��ه امضا رساند ام��ا وزارت نیرو
سرنوشت این قرارداد را نیز به فاینانسهای خارجی
پسابرجامی گره زد که تاکنون این مسأله برای این
وزارتخانه و البته برای کل اقتصاد ایران محقق نشده
است و برجام نیز که امروز دیگر اعتباری ندارد!
  راهحل مشکل سرمایهگذاری در صنعت برق

با توجه به خ��روج آمریکا از برجام و همچنین
ش��رایطی که ب��رای د��وران بازگش��ت تحریمها
پیشبینی میشود ،سرنوشت قراردادهایی همچون
یونیت اینترنشنال به سرنوشت قراردادهای نفتی
همچون توت��ال دچار خواهد ش��د .عالوهبر این با
افزایش تحریمها ،کش��ور در جذب فاینانسهای
خارجی برای تامین مالی پروژههایی همچون مپنا
هم دچار مشکل خواهد شد ،به همین دلیل استفاده
از روشه��ای نوین تامین مال��ی جمعی همچون
«صندوق پروژه» میتوان��د به عنوان راهحلی برای
این مسأله اجرایی شود.
شرکت مپنا سال گذشته سازوکار صندوق پروژه
را در تامین مالی بخشی از ساخت نیروگاه سیکل
ترکیبی پرن��د اجرایی کرد که در زمان کمی پس
از آغاز روند پذیرهنویس��ی آن 100 ،میلیارد تومان
سرمای��ه مورد نیاز آن صندوق پروژه تکمیل ش��د
که نمون��های از یک جذب سرمایه برای پروژههای
زیرساختی است ک��ه وزارت نی��رو میتواند آن را
جایگزین شرکتهای سرمایهگذاری خارجی کند.
دستگاههای اجرایی وجود دارد .از یک طرف ،وزارت
صنعت مدعی است ثبتسفارشی صورت نگرفته و
از سوی دیگر ،گمرک میگوید ما بدون ثبتسفارش
مجوز واردات نمیدهیم و همه میدانند که واردات
خودروها صورت گرفته است .این تناقضها نشان
میدهد مشکلی در روند واردات این تعداد خودرو
وجود داشته و دستگاه قضایی مشغول بررسی این
موضوع است .رئیس قوهقضائیه همچنین با اش��اره
به ورود دس��تگاه قضایی به پروندههای مربوط به
نوسان��ات بازار ارز و سکه اظهار کرد :از مدتی قبل،
ش��عبه و قاضی ویژهای برای این کار تعیین ش��ده
و معاون اول محترم قوهقضائیه مسؤولیت یافته به
صورت ویژه بر این رسیدگیها نظارت داشته باشد.
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س��وت نس��تور پیتان��ا ،د��اور
آرژانتینی فینال جام بیس��ت
و یکم هم نمیتوان��د کارناوال
شبانهروزیهواداراندرپیادهراه
آذینبندی ش��ده نیکولسکایا
را متوق��ف کند 12 .کیلومتر دورتر از ورزش��گاه
لوژنیک��ی در جنوب غربی مس��کو که زیر رگبار
تابستانی ناگهانی به صحنهای دراماتیک از تقابل
شادی فرانسویها و غم کرواتها تبدیل شد ،اینجا
در قلب شهر نه خبری از باران است ،نه حرفی از 2
کشور فینالیست ،در عوض جسته و گریخته نوای
مش��هورترین ترانه یک ماه گذشته در روسیه با
ملودی ایتالیایی «بال چاو» و مضمون خداحافظی
با نامهای بزرگ فوتبال به گوش میرسد.
ای��ن پات��وق منته��ی ب��ه مید��ان س��رخ و
دیوارهای کرملین که روش��نایی و جنبوجوش
شبانهروزیاش از یک هفته قبل از آغاز تورنمنت
در روسیه تا پس از فینال بیوقفه ادامه داش��ت،
صحنه به یادماندنیترین کارناوالهای هواداران
 31کش��ور میهمان و میزبانانش��ان بود .از چند
روز پیش از بازی افتتاحیه همین جا در کمرکش
نیکولسکایا ،وسط کافهها و مراکز تجاری متعدد،
ش��اهد برگزاری یک کنس��رت خیابانی سازهای
بادی به سبک دهه پنجاه��ی هارلم از یک گروه
ج��وان و آیندهدار روس بودم که قطعه «آخرین
شمارش معکوس» گروه دهه هشتادی یوروپ را
اجرا کردند ،شاید به نشانه شمارش معکوس برای
اتحادیهاروپایی.همچنیننخستینغرشبوقهای
نخراشیده هموطنانمان از گوشه و کنار جهان با
طنین فریاد «ایران ـ ایران» در مسکو را همین جا
شنیدیم .پس از بدرقه قهرمانانمان در سارانسک،
در بازگشت به مسکو نیز در همین جا با یکی از
سیاسیتری��ن اتفاقات جام  2018مواجه ش��دم،
زمانی که نس��ل جدید مسکوییها که انگار هنوز
هم دل پری از جنگ دوم جهانی داشتند ،مراسم
وداع زودهنگام با نخس��تین قربان��ی بزرگ جام
بیستم یعنی آلمان را با شعار «داسودانیا یرمانیا»-
خداحافظ آلمان -و این کنایه که «ژرمنها باز هم
از مسکو دست خالی برگشتند» برپا کردند.
دست بر قضا ،یک ماه پیش شبی که نخستین
اجتماع بزرگ هواداران ایرانی در میدان انقالب
مسکو ،تقریبا در انتهای همان پیادهراه نیکولسکایا
و پای مجسمه ژنرال ژوکف با حضور نمایندگان
وزارت ورزش و سفارت شکل گرفت ،آنجا بودم.
در ساعات نیمهش��ب وقتی بچهه��ای ما سرود
«ای ایران» را میخواندند ،چند متر آن طرفتر
حلقه هواداران آرژانتینی هم شکل گرفته بود که
سرود معروف قهرمانی کشورش��ان را با پرچمی
مزین به پرتره مقدس «سنتمسی» میخواندند؛
سرودی که میگفت آرژانتینیها برای حمایت از
تیمشان بار دردها را به دوش میکشند اما کمتر از
 3هفته بعد مجبور شدند از زیر بار هواداری آلبی
سلسته شانه خالی کرده و روسیه را همراه مسی
ترک کنند ،در حالی که درست در همان جا یک
عده ازهواداران برزیلی داشتند باهمراهی دوستان
روسشان همان ترانه خداحافظی معروف جام را
در رثای مسی میخواندند:
مس��ی چاو /مسی چاو /مس��ی چاو چاو چاو/
مسی چاو چاو. ...
البته ظرف چند روز «رونالدو چاو»« ،اینیستا
چاو» و «نیمار چ��او» هم به سرعت به بندهای
تران��ه پرتک��رار خداحافظ��ی با غوله��ای این
جامجهانی اضافه شد!
یکش��نبه عصر ،وقتی د��اور آرژانتینی سوت
آغاز فینال جام بیست و یکم را در مسکو به صدا
درمیآورد ،خیلی از فوتبالدوستان داغ دلشان
تازه ش��ده ،چون نه فقط نستور پیناتا مثل آینه
دق جلوی چش��م کس��انی بود که آرزو داشتند
مسی ،ستاره محبوب خود را در فینال به جای او
ببینند ،بلکه هر  2تیم حاضر در ورزشگاه لوژنیکی
نیز با شکس��ت آرژانتین در دیدارهایی پر گل و
بهیادماندنی به اینجا رسیده بودند .انگار که این
فینال ،مجلس ختمی بود برای فوتبال ستارهمحور
التین و مرد سیاهپوش وسط میدان هم نه داور
که نماینده عزاداران بود.
اما مگر هواداران فوتبال هلند ،ایتالیا ،آلمان،
اسپانیا و پرتغال هم در مس��یر روسیه  2018یا
در بازگش��ت از آن عزادار نشدند؟ براستی چه
زلزل��های در فوتبال بینالمللی رخ داده است؟ و
باید از خودمان بپرسیم مگر ما بیش��تر از چند
سانتیمتر خطای هدفگی��ری مهدی طارمی یا
کریم انصاریفرد با زلزلهآفرینی فاصله داشتیم؟
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