
سال هاست كه در ايران بخش تعاون به عنوان 
يكي از بخش هايي كه در قانون اساسي به آن 
رس�ميت داده ش�ده اس�ت، به دنبال سهم 
25درصدي خ�ود از اقتصاد اس�ت، در اين 
ميان نه تنها س�هم تعاوني ه�ا از كل اقتصاد 
در محدوده 8درصد باقي مانده است،  بلكه 
سياس�تگذاري، ش�فافيت، برنامه ريزي در 
اين حوزه موجب ش�ده تا عموم�ًا در اخبار 
اقتصادي كشور بحث بر س�ر بخش دولتي، 
خصولتي، خصوصي و عمومي باشد و كيفيت 
همين تعاوني هاي موجود نيز مشخص نباشد. 
اقتصاد دولت��ي و نفتي ايران سال هاس��ت كه 
به توس��عه بخش تعاوني بي توجه اس��ت و در 
ش��رايطي كه اصاًل زيرس��اخت توسعه بخش 
خصوصي و واگذاري ثروت و امكانات به شكل 
واقعي به مردم فراهم نيامده است در هر كوي 
و برزني سخن از توسعه بخش خصوصي است. 
ماحصل خصوصي س��ازي در اين س��ال ها نيز 
نشان از خصوصي س��ازي هاي غير واقعي است، 
به طوري كه در هر دولتي بخش زيادي از بنگاه ها 
با شرايط تقس��يطي بسيار مناس��ب به افراد و 

جناج هاي نزديك به دولت واگذار شده است. 
در اين ميان در شرايطي قانون اساسي ايران در 
كنار بخش دولتي و خصوص��ي، بخش تعاوني 
را به رس��ميت ش��ناخته و سياس��تگذار سهم 
25درصدي را ب��راي تعاوني ه��ا از كل اقتصاد 
لحاظ كرده اس��ت.  امروز نه تنها ش��اهد سهم 
ناچيز 7ت��ا 8درصدي بخش تع��اون از اقتصاد 
هستيم، بلكه كيفيت همين 8 درصد تعاون از 
اقتصاد ايران با ابهام و ضعف در سياستگذاري، 
برنامه ريزي، ش��فافيت و اطالع رس��اني مواجه 
است و مشخص نيست چشم انداز و توسعه اين 

بخش به چه شكل خواهد بود. 

به نظر مي رس��د دولت بايد تمامي بخش تابعه 
را براي انتشار دقيق اطالعات بخش تعاوني در 
تمامي حوزه ها اعم از پولي، مالي، مسكن، نفت 
و گاز، راه و بهداش��ت و درمان، صنعت و معدن  
در س��امانه يكپارچه همانند كدال منتشر كند 
تا اصاًل متوجه بش��ويم بخش تعاوني به عنوان 
يكي از بخش هاي رس��مي اقتصاد ايران در چه 

جايگاهي قرار دارد. 
مضاف ب��ر اين مس��ئوالن اتاق تع��اون به واقع 
عملكردش��ان مشخص نيس��ت و اگر اين اتاق 
مؤثر بوده است، چرا سهم اندك تعاون از اقتصاد 
ايران امروز اظهر من الش��مس اس��ت و در عين 
حال كيفي��ت و اثر گذاري همين س��هم اندك 
تعاوني موجود نيز نامشخص است و در هاله اي 

از ابهام قرار دارد. 
وزارت كار، تع��اون و رف��اه اجتماع��ي نيز بايد 

برنامه ريزي خ��ود در حوزه تقويت و توس��عه 
بخش تعاون را به طور ش��فاف اع��الن و حوزه 
اطالع رساني اين بخش را نيز تقويت كند، زيرا 
بخش تعاون در رويدادهاي اقتصاد ايران هميشه 
جايش خالي است؛ عالوه براين اين حوزه نياز به 
جوانگرايي دارد و نياز است مسئوالن و متوليان 

اين بخش جاي خود را به جوانان بدهند. 
جالب آنكه معاون تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي بر ضرورت حسابرسي از شركت هاي 
تعاوني تأكيد دارد و نبود آمار قابل اتكا را يكي از 

چالش هاي بخش تعاون كشور مي داند. 
از س��وي ديگر بهم��ن عبداله��ي، رئيس اتاق 
تعاون ايران از نب��ود آمار و اطالع��ات به روز و 
ش��فاف به عنوان يكي از نواقص بخش اقتصاد 
غيردولتي در كش��ور ياد مي كن��د و مي گويد: 
با وج��ود آنكه بي��ش از ۱8۰ ه��زار تعاوني در 

كشور در گرايش هاي متعددي مشغول فعاليت 
هس��تند، ولي آماري كه عملكرد و فعاليت آنها 
را به طور دقيق و شفاف نشان بدهد، در دست 

نيست. 
بر اس��اس مواد ۴ و 5 قانون بهبود فضاي كسب 
و كار، اتاق ه��اي بازرگان��ي و تع��اون موظفند 
اطالعات جامع��ه آماري خ��ود را كامل كرده، 
 فهرست ملي تشكل هاي اقتصادي را تهيه كنند 

و در اختيار دستگاه هاي ديگر قرار بدهند. 
در قانون اساسي و افق 2۰ ساله نظام كه در سال 
۱۴۰۴ به پايان مي رس��د، مقرر شده تعاوني ها 
25 درصد از مسئوليت اقتصاد كشور را به دست 
گيرند، ولي اين رقم در حال حاضر در حدود 8 
درصد است. برابر آمارهاي موجود بيش از نيمي 
از تعاوني هاي به ثبت رسيده در كشور با وجود 
داشتن مزيت هاي اقتصادي و اجتماعي فراوان 
غيرفعال  هستند. كارشناسان اقتصادي مغفول 
ماندن بخش تعاون در نظام اقتصادي را موجب 
قدرت گرفتن نظام س��رمايه داري در كش��ور و 
ظهور و بروز آسيب هاي انباشت ثروت در اقتصاد 

معرفي مي كنند. 
در ش��رايط كنون��ي باي��د برنامه ري��زان و 
تصميم گي��ران در كش��ور از آس��يب هايي كه 
كش��ورهاي ديگر در حوزه اقتصاد به آن دچار 
ش��ده اند، درس بگيرند و با اس��تفاده از انرژي 
مردم و درگير كردن م��ردم از طريق تعاوني ها 
و بخش خصوصي در امر پيش��رفت كش��ور در 
واقع از آسيب هاي انباشت ثروت و انباشت فقر 
جلوگيري كنن��د، به ويژه آنك��ه بخش تعاوني 
در اقتص��اد اي��ران دچ��ار ي��ك عقب ماندگي 
تاريخي اس��ت و اين بخ��ش بايد به س��رعت 
 س��همش از اقتصاد را از مح��دوده 7 به 25 تا

 3۰ درصد برسد. 

پاسكاري ذخيره سازي ميوه شب عيد ميان 
وزارت صنعت و تعاون روستايي و در نهايت 
تصميم دير هنگام دولت براي خريد مركبات 
از بخش خصوص�ي براي تنظيم ب�ازار نوروز 
موجب به هم ريختن بازار و افزايش قيمت ها 
در شرايط فعلي ش�ده و هزينه ذخيره سازي 
ميوه را براي دولت افزايش داده است. اتحاديه 
محصوالت كشاورزي توصيه مي كند، دولت 
نبايد درگير خري�د و فروش هاي غير فصلي 
ش�ود و ب�ازار آرام مي�وه را ب�ه ه�م بريزد. 
فعاالن بازار ميوه معتقدند كه طرح ذخيره سازي 
ميوه شب عيد از س��وي دولت اشتباه بوده و در 
سال هاي گذش��ته نيز با شكس��ت مواجه شده 
اس��ت. از اين رو امس��ال به بهانه فراواني توليد 
مركبات و كمبود نقدينگ��ي، اتحاديه ها وزارت 
جهاد را متقاعد كردند كه ذخيره سازي صورت 
نگيرد و در ماه هاي آب��ان و آذر كه زمان خريد 
مركبات شمال و س��يب درختي بود، اين اتفاق 
نيفتاد و بخش خصوصي با خريد ميوه و انتقال 
آن به سرد خانه ها مسئول تنظيم بازار ميوه شب 
عيد شد. همزمان مسئوالن وزارت جهاد اعالم 
كردند ك��ه وزارت صنعت متول��ي تأمين ميوه 
شب عيد شده است و وزارت صنعت نيز تعاون 
روستايي را مس��ئول خريد اعالم كرد تا اينكه 
روز چهارش��نبه وزارت جهاد كش��اورزي طي 
بخشنامه اي ، خريد ميوه ش��ب عيد را به تعاون 

روستايي سپرد. 

اكنون اين تصميمات زماني نهايي ش��ده است 
كه اوالً فصل ذخيره س��ازي تمام ش��ده و دوماً 
پرتقالي روي درخت نمانده كه خريداري شود و 
سازمان تعاون روستايي مجبور است ميوه شب 
عيد را از بخش خصوصي با قيمت باالتر از س��ر 
درخت بخرد و روزهاي پاياني س��ال به قيمت 

دولتي توزيع كند. 
اخيراً رئيس سازمان تعاون روستايي در جلسه 
تنظيم بازار ميوه شب عيد، از برنامه ريزي براي 
ذخيره سازي 7۰هزار تن ميوه براي تنظيم بازار 
شب عيد ٩8، خبر مي  دهد و اعالم مي كند: 3۰ 
هزار تن س��يب درختي و ۴۰ه��زار تن پرتقال 
براي عيد ٩8 ذخيره سازي مي شود؛ همچنين 
2۰ درصد پرتقال و 2۰ درصد سيب درختي نيز 

ميزان ذخاير احتياطي است. 
  وعده اتحاديه بار فروش�ان براي تنظيم 

بازار شب عيد 
در اي��ن خص��وص صاب��ري، رئي��س اتحاديه 
ميوه فروش��ان تهران در گفت و گ��و با »جوان« 
مي گويد: خريد ميوه ش��ب عيد از سوي دولت 
سال هاست كه با شكست مواجه شده و به دليل 
غير اس��تاندارد بودن بعضي از انبار هاي دولت، 
بخشي از ميوه فاس��د ش��ده و از بين مي رفت. 
امس��ال به دليل فراواني توليد مركبات، دولت 

راضي شد تا اين طرح را متوقف كند. 
وي مي افزايد: قطعاً اصناف، اتحاديه ها و فعاالن 
بازار ميوه در استان ها به راحتي مي توانند بازار 

شب عيد را تنظيم كنند. البته محصول سيب به 
دليل سرمازدگي 2٩ فروردين كاهش يافته و ما 
نيز نامه نگاري كرديم كه در صورت صالحديد 

سيب وارد شود. 
صابري تأكيد مي كند: هر س��اله ذخيره سازي 
به منظ��ور كاهش قيم��ت در روزه��اي پاياني 
س��ال صورت مي گرفت، اما نه تنها قيمت ارزان 
نمي شد، بلكه در برخي استان ها بسيار افزايش 
مي يافت، اما امس��ال تش��كل ها وارد  و مانع از 

جوالن دالالن خواهند شد. 
  ورود دول�ت، ج�ز هزينه ب�ری و ايجاد 

تشنج در بازار حاصلی ندارد
يكي از مس��ئوالن وزارت جهاد كش��اورزي نيز 
در اين خصوص مي گويد: ميزان ذخيره س��ازي 
سيب به مقداري است كه 3۰ هزارتن شب عيد 
را تأمين مي كند. كاالهايي هستند كه واردات 
آنها نياز به ارز دارد و ما نبايد ارز را صرف واردات 
س��يب درختي كنيم، بلكه مي توانيم در بحث 
صادرات اقداماتي انجام دهي��م؛ به عنوان مثال 
بحث صادرات سيب در برابر واردات موز را فعاًل 

متوقف كنيم. 
رئيس اتحاديه ملي محصوالت كش��اورزي در 
گفت وگو با مهر نيز مي گويد: تجربه س��ال هاي 
گذش��ته نش��ان مي دهد خريد و ذخيره سازي 
ميوه ش��ب عيد، جز اينكه هزين��ه اضافي براي 
دولت داشته باشد، نتيجه ديگري ندارد و سودي 

به مصرف كنندگان نمي رساند. 

سيدرضا نوراني مي افزايد: ما قباًل پيشنهاد داده 
بوديم اگر قرار است ذخيره سازي انجام شود، اين 
كار بايد از سوي تشكل هاي توليدي، صادراتي يا 
شركت تعاوني زنجيره سيب ايران در زمان پيك 
توليد انجام ش��ود تا از توليدكنندگان حمايت 

مستقيم شود كه چنين اتفاقي رخ نداد. 
رئي��س اتحاديه مل��ي محصوالت كش��اورزي 
مي گويد: در حال حاضر دول��ت فقط مي تواند 
س��يب مورد ني��از ب��راي ذخيره س��ازي را از 
س��ردخانه ها تهيه كن��د كه س��يب موجود در 
س��ردخانه نيز يا متعلق به صادركنندگان است 
يا واسطه ها و توليدكنندگان كه سيب كمي در 

سردخانه ها دارند. 
وي مي افزاي��د: توليد پرتقال نس��بت به س��ال 
گذشته بيش��تر اس��ت و دولت نبايد در بازار و 
ذخيره سازي آن دخالت كند؛ چون ذخيره سازي 
براي زماني است كه پيش بيني مي شود محصول 
كم است و در پايان سال با كمبود مواجه خواهيم 
شد، وقتي توليد انبوه اس��ت، نيازي به دخالت 

دولت نيست. 
نوراني تصريح مي كند: در حال حاضر، برداشت 
محصول پرتقال به اواخر خود رس��يده و دولت 
براي خريد بايد وارد سردخانه ها و انبارها شود 
كه اين كار، جز هزينه بري و ايجاد تشنج در بازار 
حاصلي ندارد. بنابراين در شرايط فعلي، به هيچ 
عنوان صالح نيس��ت كه دول��ت وارد بازار ميوه 
شود. به ويژه اكنون كه براي ورود به اين حوزه، 
دير ش��ده و ميوه اي هم روي درخت نيست كه 

دولت بتواند آن را خريداري كند. 
وي درباره اينكه آيا عدم حضور دولت منجر به 
نابس��اماني بازار ميوه در ايام عيد نخواهد شد؟ 
مي گوي��د: خير، چني��ن اتفاق��ي رخ نمي دهد 
و ش��ايد رانت هايي در اين زمينه ايجاد ش��ود. 
دولت بايد اقدامات نظارتي خود را قوي تر انجام 
دهد و بر عرضه ميوه از ميادين عمده فروش��ي 
تا خرده فروش��ي ها نظارت كامل داشته باشد. 
متأسفانه ما شرح وظايف را رها كرده و احتماالت 
را مدنظر قرار داده ايم كه ممكن است ميوه گران 
شود، اگر گران شد، كسي كه صادر كرده وظيفه 

دارد وارد و به قيمت منطقي عرضه كند. 
وي تأكيد مي كند: ذخيره س��ازي سيب در اين 
فصل منطقي نيس��ت و موجب افزايش قيمت 
كاذب خواهد ش��د. به محض اينكه خبر خريد 
سيب و پرتقال توس��ط دولت منتشر شود، اين 
محصوالت گران مي ش��ود، پ��س در اين زمان 
حساس، دخالت در بازار اقدام صحيحي نيست. 
دولت نبايد درگير خريد و فروش هاي غيرفصلي 
شود، بلكه تنها بايد در زمان عرضه نظارت خود 
را بيش��تر و زماني كه كمب��ودي در اين هنگام 
ايجاد مي شود، اقدام به نرخ گذاري كند. در حال 
حاضر بايد تنه��ا از صادركنندگاني كه صادرات 
انجام مي دهن��د، تعهد بگيرند كه در ش��رايط 

اضطرار واردات انجام دهند.
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 اتحاديه محصوالت كشاورزي: 
دولت نبايد درگير خريد و فروش هاي غيرفصلي شود

وحید حاجی پور

ورود تعاون روستايي به بازار براي خريد ميوه، بازار ميوه را در آستانه شب يلدا به هم مي ريزد 

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

آمار بخش تعاون در سامانه كدال انتشار يابد 
رئيس اتاق تعاون: عملكرد 18۰ هزار تعاوني فعال در كشور شفاف نيست 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

20001143فنرسازيخاور
11414540قنداصفهان

10958491شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
8233360پارسسرام

146161ليزينگصنعتومعدن
6585262سرمايهگذاريصنعتبيمه

6112237قندلرستان
4297156كشاورزيودامپرويمگسال

6045209فرآوردههاينسوزپارس
163649لبنياتپاك

12311368صنايعخاكچينيايران
3549106تكنوتار

319093صنعتيبهشهر
8123227مسشهيدباهنر

107229بانكصادراتايران
333385شيشههمدان

383795قندثابتخراسان
4623110سيمانبجنورد
7137165ايرانترانسفو

13767316صنايعشيمياييسينا
251954بيمهملت

285653سرمايهگذاريگروهتوسعهملي
389472صنايعكاشيوسراميكسينا

424871نيروترانس
130121بانكتجارت

353456ريختهگريتراكتورسازيايران
10370164پاكسان

183227عمرانوتوسعهفارس
225733بانكخاورميانه
6942101داروسازياكسير

444864توسعهمعادنرويايران
467867گروهمديريتسرمايهگذارياميد

420059كشاورزيودامپرويمگسال
540168سرمايهگذاريداروييتامين
278233سرمايهگذاريپارستوشه

8911104فوالدخوزستان
9265107فراوردههاينسوزايران

417346كشتيرانيجمهورياسالميايران
721369پتروشيميفجر

192818بانكاقتصادنوين
253023نوردآلومينيوم
508946قندمرودشت
13757121نفتپارس

172915سرمايهگذاريآتيهدماوند
220819سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

301824مارگارين
201716بانكملت

636547داروسازيفارابي
732453كالسيمين
356423سبحاندارو

248315تجارتالكترونيكپارسيان
1204771كربنايران

15999توليديكاشيتكسرام
687538معدنيوصنعتيگلگهر

24661123نفتسپاهان
690633دادهگسترعصرنوين-هايوب

478520تايدواترخاورميانه
245910سيمانصوفيان

688925مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
1898762شركتارتباطاتسيارايران

1023832حملونقلبينالملليخليجفارس
1541647داروسازيزهراوي

20516فرآوردههاينسوزآذر
697320كاشيپارس

836923دودهصنعتيپارس
26187داروييلقمان

424711گسترشنفتوگازپارسيان
456111افست
1001720شهد

16693سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
11501سرمايهگذاريصنعتومعدن

16421تامينسرمايهاميد
21461سرمايهگذاريسپه
48212پشمشيشهايران

31171گروهستوسعهصنعتيايران
193715معدنيامالحايران

45251گروهصنعتيسپاهان
121312دشتمرغاب

48570آهنگريتراكتورسازيايران
13880سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان

29260گروهداروييسبحان
16660سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

45000توسعهمعادنوفلزات
79760پتروشيميمبين

11560سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
57810سالمين

54060همكارانسيستم
17920سرمايهگذاريتوسعهملي

9060بانكسينا
2-15429گروهصنعتيملي)هلدينگ

1-5937سيماناصفهان
2-5557پارسسويچ
4-9625سيمانقائن
2-4569بهنوشايران

6-11674خدماتانفورماتيك
5-9499فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر

2-3737شيميداروئيداروپخش
3-5309لنتترمزايران
1-1531بانككارآفرين
1-1402سيمانداراب

5-6953كارخانجاتداروپخش
5-5047داروسازيجابرابنحيان

12-11255داروپخش)هلدينگ
4-3712س.صنايعشيمياييايران

1-877كمباينسازيايران
3-2482شكرشاهرود

9-7282فرآوردههايتزريقيايران
4-3078تراكتورسازيايران

27-20576معدنيدماوند
2-1452ماشينسازينيرومحركه

6-3932سيمانكرمان
24-14686آسانپرداختپرشين

15-8782نوردوقطعاتفوالدي
10-5166نيروكلر

28-14038بهپرداختملت
28-13963نفتبهران

2-963بينالملليتوسعهساختمان
6-2878سرمايهگذارياعتبارايران

5-2246سختآژند
9-3966كويرتاير
12-5132موتوژن

25-10303داروييرازك
10-3841سرمايهگذاريشفادارو

10-3781شيرپاستوريزهپگاهخراسان
4-1512گروهصنايعبهشهرايران

28-10488پارسدارو
4-1494سيمانشاهرود
7-2541سيمانهگمتان

18-6066شيشهوگاز
27-9000فوالدخراسان

4-1314گروهپتروشيميس.ايرانيان
67-21276گروهصنعتيپاكشو

50-15749پرداختالكترونيكسامانكيش
11-3420فوالدكاوهجنوبكيش

5-1530گروهداروييبركت
5-1497سرمايهگذاريپرديس

18-5370پتروشيميشيراز
3-882سيمانسپاهان

4-1126سرمايهگذاريشاهد
17-4746فوالدمباركهاصفهان

35-9591جامدارو
4-1094بانكپارسيان

6-1638سامانگستراصفهان
7-1879سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

6-1553سرمايهگذاريبوعلي
39-10016كشتوصنعتچينچين

9-2298مخابراتايران
15-3747فنرسازيخاور
5-1246بيمهپارسيان

22-5366پتروشيميشيراز
73-17451داروسازيسينا

22-4798معدنيوصنعتيچادرملو

جنگ گازي ايران و روسيه با تركمنستان
كشور تركمنس�تان در قلب آس�ياي ميانه، چهارمين دارنده ذخاير 
گاز طبيعي دنيا بوده و مجموع منابع گاز اين كشور براساس گزارش 
ش�ركت دولت�ي تركم�ن گاز، 5۰ تريلي�ون مترمكعب اعالم ش�ده 
است. توليد كنوني ساالنه اين كش�ور 75 ميليارد متر مكعب اعالم 
ش�ده و رهبران عش�ق آباد در نظ�ر دارند ت�ا س�ال 2۰3۰ ميالدي، 
توليد خود را ب�ه 23۰ ميليارد مت�ر مكعب در س�ال افزايش دهند. 
براس��اس اعالم ش��ركت انگليس��ي گافني كالين، ميدان گازي عظيم 
گالكينيش كشور تركمنس��تان داراي 2۴تريليون مترمكعب ذخيره گاز 
طبيعي بوده و دومين ميدان بزرگ دنيا پس از قوار در كش��ور عربستان 
محسوب مي شود. دو ميدان ديگر ياشالر- مينارا و باگتيارليك نيزبه ترتيب 
داراي ۱/۴5 تا 5 تريليون متر مكع��ب و ۱/3 تريليون متر مكعب ذخيره 
گاز طبيعي هستند. دولتمردان عش��ق آباد در نظر دارند تا در چارچوب 
قراردادهاي امتيازي و خدماتي اين ميدان ها را با ش��ركت هاي پتروفك، 
ال جي اينترنشنال، سي ان پي سي و شركت مهندسي و ساخت هيونداي 
كره جنوبي توسعه دهند. گفته مي شود آنان تمايلي به توسعه ميدان هاي 

عظيم گازي خود در قالب قراردادهاي مشاركت در توليد ندارند. 
چين، بزرگ ترين و مهم ترين مش��تري گاز طبيعي تركمن ها محسوب 
مي ش��ود، اما از سال ها پيش، رهبران عش��ق آباد خواهان صدور گاز خود 
به اروپا بوده اند. خط لوله ترنس كاس��پين يك خط لوله زيردريايي 3۰۰ 
كيلومتري است كه از شهر ساحلي تركمن باشي تركمنستان آغاز شده 
و به شهر باكو در آذربايجان متصل مي شود. همچنين امكان اتصال آن به 

ميدان تنگيز قزاقستان و تركمن باشي نيز وجود دارد. 
با اجراي اين پروژه، گاز طبيعي تركمنس��تان و قزاقستان به اروپا منتقل 
خواهد شد. همچنين ايران و روسيه به عنوان دو رقيب منطقه اي اين غول 
گازي، دور زده مي شوند. اين خط لوله را بايد امتداد شرقي كريدور گازي 
جنوبي، خط لوله ترنس آناتولين )تاناپ( و ترنس آدرياتيك )تاپ( دانست. 
ظرفيت طراحي شده اين طرح 3۰ ميليارد متر مكعب در سال بوده و هزينه 

اجراي آن 5 ميليارد دالر پيش بيني شده است. 
نخستين بار در سال ۱٩٩6 ميالدي اين پروژه توسط امريكايي ها پيشنهاد 
شد. در فوريه سال ۱٩٩٩ ميالدي، دولت تركمنستان قراردادي را با جنرال 
الكتريك و بچتل گروپ براي انجام مطالعات امكان س��نجي خط لوله به 
امضا رساند. در س��ال ۱٩٩٩ ميالدي، نمايندگان دولت هاي گرجستان، 
آذربايجان و تركمنستان در شهر استانبول گرد هم آمدند و قرارداد چند 
پروژه مهم شامل خط لوله باكو- تفليس - جيحان و طرح خط لوله ترنس 
كاس��پين را امضا كردند. اما به دليل مخالفت روسيه و ايران و نامشخص 
بودن رژيم حقوقي درياي كاسپين و كشف ميدان گازي عظيم شاه دنيز در 
آب هاي آذربايجان، اين پروژه بعد از گذشت سه دهه، همچنان متوقف باقي 
مانده است. در ۱2 سپتامبر سال 2۰۱۱ ميالدي، شوراي مسائل خارجي 
اتحاديه اروپا موافقت كرد تا در مذاكرات تركمنستان و آذربايجان در مورد 
خط لوله ترنس كاسپين حضور يابد، اما اجراي اين طرح همچنان با سه 

موضوع كليدي روبه رو است:
* توليد تجاري گاز طبيعي كه س��اخت و بهره برداري از اين خط لوله را 

توجيه كند. 
* تقاضاي كافي و فروش پايدار و جذاب گاز طبيعي براي دولت تركمنستان 

و شركت هاي مشاركت كننده در اجراي پروژه.
* يافتن س��رمايه گذاران عالقمند به توسعه زيرس��اخت هاي صدور گاز 

طبيعي تركمنستان به اتحاديه اروپا.
تركمنس��تان داراي ذخاير عظيم گاز طبيعي است، اما براي يافتن پاسخ 
پرسش سوم بايد در ابتدا پاسخي براي دومين سؤال يافت. دو كشور ايران 
و روسيه از ابتدا مخالف اجراي اين پروژه بوده اند. اين دو كشور از مسيرهاي 
ترانزيت گاز طبيعي عشق آباد محسوب مي شوند. مسكو بارها اعالم كرده 
اين پروژه به داليل زيست محيطي، غيرقابل قبول بوده و توسعه كشورهاي 
منطقه را به خطر مي اندازد. مسكو اعالم كرده س��اخت اين خط لوله در 
گروي موافقت پنج كشور ساحلي كاس��پين شامل روسيه، تركمنستان، 
آذربايجان، قزاقستان و ايران خواهد بود. مسير هر خط لوله عبور كرده از 
درياي كاسپين در گروي توافق همسايگان و تعيين اين پهنه آبي به عنوان 
يك دريا يا درياچه است. در مجموع با مخالفت روسيه و ايران، دورنماي 
ساخت اين پروژه چندان روشن نيست. با سقوط قيمت نفت در چهار سال 
اخير و تحريم قطر به عنوان بزرگ ترين توليدكننده و صادركننده ال ان جي 
دنيا، دورنماي اقتصادي پروژه ترنس كاس��پين با چالش هاي بيش��تري 
روبه رو شده است. از نگاه تجاري، ساخت يك خط لوله براي انتقال كشور 
قرار گرفته در بن بست تركمنستان به مقصد اتحاديه اروپا، در دوره سقوط 
قيمت طالي سياه، بسيار پرهزينه است. همچنين اين پرسش بسيار جدي 

است كه آيا اروپايي ها واقعاً به گاز صادراتي تركمنستان نياز دارند؟
در سال 2۰2۰ ميالدي و اوايل دهه آينده، پروژه فاز دوم ميدان شاه دنيز 
آذربايجان با مشاركت غول اروپايي بريتيش پتروليوم، راه اندازي خواهد 
شد. ظرفيت اين طرح ۱۰ ميليارد متر مكعب در هر سال بوده و گاز آن از 
طريق تركيه، يونان و آلباني به ايتاليا مي رسد. پس از دو برابر شدن ظرفيت 
طرح و عبور آن از مرز 2۰ ميليارد متر مكعب در هر سال، بلغارستان نيز به 
جمع خريداران گاز اين پروژه افزوده خواهد شد. هرچند روسيه همچنان تا 

سال ها، بزرگ ترين تأمين كننده گاز اروپايي ها باقي خواهد ماند. 
كشورهاي اروپايي قرار گرفته در سواحل درياي مديترانه وابستگي زيادي 
به واردات ال ان جي دارند. دولت هاي يونان، ايتاليا و اسپانيا از سال ها پيش، 
مشتري ال ان جي از الجزاير و قطر هستند. پيش بيني هاي كارشناسان نشان 
مي دهد ميادين گازي كشف شده در شرق مديترانه به ويژه ميدان ظهر مصر 
يا بلوك 6 قبرس، زودتر از تخمين هاي پيشين، توسعه خواهد يافت. بدين 
ترتيب در شرايط كنوني، يك پرسش كليدي همچنان وجود دارد: آيا خط 

لوله ترنس كاسپين همچنان از اهميت بااليي براي اروپا برخوردار است؟

توقف فعاليت2 توليد كننده متخلف پفك
در پ�ي انتش�ار خب�ري مبن�ي ب�ر تولي�د پف�ك در دو  كارخان�ه 
ب�ا ذرت ه�اي تراريخت�ه دام�ي، از س�ازمان بازرس�ي كش�ور 
خب�ر رس�يد ك�ه فعالي�ت دو توليد  كنن�ده پف�ك ك�ه ذرت 
دام�ي ب�ه خ�ورد خردس�االن داده ان�د، متوق�ف خواه�د ش�د. 
قيمت محصوالت تراريخته )تغيير يافته  ژنتيكي( به دليل ريس��ك هاي 
فراوان اين محص��والت، در بازار جهان��ي بين 3۰ تا ۴۰ درص��د ارزان تر 
از محصوالت س��الم اس��ت. اين فاصله  قيمت، موجب ش��ده تجارت اين 
محصوالت، يكي از سودده ترين روش هاي سوداگري در كشاورزي باشد. 
هفته گذشته گزارشي از تخلف دو برند مش��هور »پفك« - از جمله برند 
شناخته ش��ده  »چ« - منتشر ش��د. به اين ترتيب كه اين دو توليدكننده  
متخلف، از ذرت هاي وارداتي تراريخته براي تهيه  محصوالتشان استفاده 
مي كنند كه با استانداردهاي خوراك دام وارد كشور شده است. بسياري از 
مراكز صيانتي و نظارتي طي چهار روز گذشته، نسبت به اين تخلف، واكنش 
جدي نشان داده اند. در پي اين افشاگري، اولين خبر واصله، برخورد سريع 
)ظرف ۴8 ساعت( و قاطع سازمان بازرسي كل كشور با اين دو برند مشهور 
بوده است. دومين برخورد، پيگيري مس��ئوالن رده  باالي قضايي بود كه 
در تماس با تس��نيم، مس��تندات اين امر را دريافت كردند تا اين تخلف، 
مورد بررسي و پيگرد قرار گيرد. در سومين برخورد نيز كيانوش جهانپور، 
س��خنگوي س��ازمان غذا و دارو از احتمال تعطيلي موقت يا دائم برخي 
خطوط توليد دو برند معروف پفك كه از ذرت دام در توليد محصوالتشان 
استفاده كرده اند، خبر داد و گفت: به دليل ضعف ساختارهاي نظارتي و عدم 
حساسيت بر پايش خطر محصوالت تراريخته طي دو دهه  گذشته، بروز 
چنين تخلفي در اين سطح احتماالً س��ابقه داشته است - چنانكه در كل 
دنيا نيز چنين بوده است. لكن ايجاد اين سطح از حساسيت و پيگيري، در 

نهادهاي نظارتي و صيانتي، نقطه  اميدبخش در اين زمينه است. 

هادی غالمحسینی
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