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تیک تک

امیر عســگری: بشر امروز، ناگزیر از توســعه، همواره با چالش های آن نیز روبه رو بوده 
است. این چالش ها به انحای مختلف نه تنها فرایند توسعه را با اخالل همراه می کنند؛ 
بلکه در موارد بســیاری، زندگی بشر را نیز تهدید می کنند. به عنوان مثال مواردی مانند 
تغییــرات اقلیمی، کمبود منابع حیاتی، بیماری ها و مشــکالت اقتصــادی، از زمره این 
چالش ها محســوب می شوند. در سمت مقابل نیز انسان به عنوان موجودی هوشمند، 
ســعی کرده  اســت تا از طریق روش هایی مانند همزیستی و زیســت پایدار، شدت این 
آســیب ها را کم کرده و آنها را تا حد ممکن تحمل پذیــر کند؛ تالش هایی که در برخی 

موارد موفقیت آمیز و در برخی دیگر نیز با شکست همراه شده اند.
در این راســتا، توسعه صنعتی نیز با وجود الزامی بودن، زیست انسان را در مواردی 
متحمل خطر و آســیب های فراوان کرده اســت. چنان که برای حــل چالش های آن، 
بســیاری از پژوهشگران و کنشگران ســعی کردند تا با ارائه راه حل هایی، مسیر توسعه 
صنعتی را هموارتر و زیســت پذیری انسان را تســهیل کنند. اقتصاد چرخشی به عنوان 
یک مفهوم نوپدید، از این دســت راهکار هاســت. اقتصاد چرخشی به عنوان یک نظام 
اقتصادی پایدار در مقابل ســاختار ســنتی تر آن با نام اقتصاد خطی، می کوشد تا ارزش 

تولید شده در چرخه را حفظ کرده و تا حد ممکن آن را به ابتدای زنجیره بازگرداند.
به بیان کلی تر، اقتصاد چرخشی در پاسخ به تحوالت جاری بین المللی درخصوص 
گرمایش زمین، کمبود منابع، توجه به محیط  زیســت و همچنین ارائه مدلی اقتصادی 
با هدف حذف ارتباط مستقیم مابین توسعه اقتصادی و استفاده از منابع، معرفی شده 
اســت. اقتصاد چرخشــی در چارچوب گفتمان پایداری، مفهومی است که استفاده از 
عناصر استفاده  شده و همچنین ذخیره ارزش موجود در انتهای یک چرخه و بازگرداندن 
ارزش موجــود به ابتــدای فرایند با هــدف به کارگیری مجدد آن  را تشــریح و توصیه 
می کند. بحران های زیســت محیطی موجود و همچنین فقــدان بعضی منابع در کنار 
دستاوردهای اخالقی، اجتماعی و همچنین اقتصادی این مفهوم، جایگاه آن را در فرایند 

سیاست گذاری کشورها بسیار برجسته می کند.

با وجود تالش های انجام شده مفهوم اقتصاد چرخشی هنوز هم پدیده نوینی است 
که به تفکر و پژوهش های بیشتری نیاز دارد. در این میان بسیاری آن را مفهومی وابسته 
بــه  نظام اقتصادی، برخی برگرفته از مفاهیم توســعه پایدار و برخی دیگر نیز مواردی 
مانند بهینه ســازی، بهبود مصرف و بازطراحی با هدف ایجاد مداخالت زیست محیطی 
را مفاهیم پایه آن می دانند. بررســی پدیدارشناســانه مفهوم اقتصاد چرخشــی نیز به  
نوعی چندرشــته ای بودن آن را آشــکار می کند. اقتصاد در این مفهوم دربرگیرنده یک 
نظام معنایی است و از خرده نظام هایی تشکیل  شده که هریک وظیفه و کارکرد ویژه ای 
دارند. لفظ چرخش نیز خرده مفاهیم پایه ای مانند تبادل، تعامل، دادوســتد و اجتماع 
را شــامل می شــود. اصطالح اقتصاد چرخشــی برای اولین بار از ســوی پیرس و ترنر
(Pearce and Turner) در ســال ۱۹۸۰ در پژوهشی با عنوان «توسعه اقتصاد پایدار» با 
تأکید بر ارتباط درونی میان اقتصاد و محیط  زیســت و مبتنی بر پارادایم های اقتصادی 
به ویژه اصل هزینه-فایده سودگرایانه مطرح شد. براساس این مفهوم جدید در تقابل با 
مفهوم اقتصاد خطی (بگیر، بساز، استفاده کن و دور بینداز) قرار گرفت و مفاهیمی نوین 
ازجمله بساز، استفاده کن، دوباره استفاده کن، دوباره بساز و بازیافت کن را مطرح کرد.

به  منظور نائل آمدن به اهداف اقتصاد چرخشــی در دهه های گذشــته تالش های 
بســیار زیادی صــورت گرفته اســت؛ هرچند این تالش ها توانســته اند مفهوم ســازی 
اقتصاد چرخشــی را تا حد قابل  قبولی بگســترانند؛ با این  حال هنوز هم ارکان اصلی و 
راهبردهای فراگیر قابل  قبول، در بســیاری از جنبه های مختلف نظام اقتصاد چرخشی 
در دسترس نیست. بسیاری از متخصصان و پژوهش گران، سازوکارهای خالق ارزش در 
نظام اقتصادی را به عنوان محورهایی می شناسند که بررسی آنها می تواند ارکان اصلی 
راهبردهای اســتقرار نظام چرخشی را هموار ســازد. براساس اسناد باالدستی، حداقل 
پنج راهبرد کالن برای اعمال راهبردهای نظام اقتصاد چرخشی پیش رو است. الزم به 
ذکر است که هر یک از این راهبردها تمرکز ویژه ای بر روی یک موضوع دارند و از ابعاد 

مختلفی سازوکار استقرار نظام چرخشی را به تصویر می کشند.

اقتصاد چرخشی و ضرورت آن در توسعه اقتصادی
گزارش کامل 
را اینجا بخوانید

۱. باریک کردن: به معنای استفاده حداقلی از مواد مصرفی محصوالت و متعلقات آنان، 
استفاده کم، بهینه و متناسب با خروجی انرژی در همه زنجیره های ارزش و تأمین یک 

ماهیت کسب وکاری.
۲  کندکردن: به معنای استفاده بیشتر از محصوالت، مواد مصرفی و همچنین متعلقات 

آنان در یک بازه زمانی طوالنی تر با هدف کاهش استفاده از انرژی.
۳. بسته کردن: به معنای بازگرداندن محصوالت و همچنین باقی مانده مصرف مشتری 

به چرخه های اقتصادی.
۴. بازتولید: به معنای مدیریت و پایدارسازی خدمات زیست بوم های طبیعی در راستای 
اســتفاده از انرژی هــای تجدید پذیر و مواد غیر ســمی و همچنین اســتفاده از مواد و 

تجهیزات تجزیه پذیر در ارکان مختلف زیست بوم های کسب وکاری و فناورانه.

۵. آگاهی بخشــی: به معنای اســتفاده از فناوری اطالعات در راستای حمایت از چهار 
رکن اصلی ذکرشده.

در کشــور ما ایران نیز خطرات قریب الوقوع زیســت محیطی در کنار وابســته بودن 
توســعه اقتصادی به اســتفاده از منابع اولیه، لزوم این مفهــوم را بیش از پیش پررنگ 
می کند. در چنین ســاختاری، نه تنها منابع اتالف می شوند؛ بلکه زنجیره ارزش درونی 
کســب وکارها نیز به مصرف انرژی باالیی برای تولید و ســپس بازیافت مواد نیاز دارد؛ 
بنابراین مفهوم اقتصاد چرخشــی، به صورت کلی مدیریت پســماند را امری ضروری 
ولی بســیار غیربهینه معرفی می کند و بر اصولی تأکید دارد که بر مبنای آن الزم است 
ســازوکارهای اقتصادی و کســب وکاری از بنیادین ترین مراحل تا پســماند، به نحوی 

طراحی شوند که از رسیدن مواد خام به بخش پسماند تا حد ممکن جلوگیری شود.

 چه حجمی از تجارت ایران به شیوه تهاتر کاال انجام می شود؟  .
در دو ســال گذشــته چیزی حدود ۵ میلیارد دالر از تجارت 
ایران به صورت تهاتر انجام شده و در حال حاضر اتاق تهاتر در 
سازمان توسعه تجارت شکل گرفته است و فرایندهای تهاتر در 

این اتاق بررسی می شود.

 اتاق تهاتر با فرض تداوم تحریم ها شکل گرفته است؟  .
خیــر، تهاتر یــک روش رایج تجــاری در دنیاســت و تقریبا 
می شــود گفت حدودا ۳۰ درصد تجارت دنیا با عملیات تهاتر 
انجام می شــود و اصــال ربطی هم به موضــوع تحریم ندارد. 
همین االن چینی ها مشــغول ساخت شــهر تهاتر هستند و در 

ترکیه هم تهاتر انجام می شود.
در پاکســتان هم در یکی دو ماه گذشته انجام تهاتر مصوب 
شــد و کشــورهای مختلف دیگر هم روی عملیات تهاتر دارند 

کار می کنند.
تهاتر کاال به کاال چند ویژگی دارد؛ یکی برای ما که تحریمی 
هستیم، مسائل مالی و پرداختی مان را حل می کند. دیگر اینکه 
عملیات تهاتر خودش باعث توســعه بازار می شــود و شرکای 

تجاری خارجی به نوعی بازاریاب کاالی ایرانی می شوند.
در همین زمینه ما آمدیم یک ســری توافقات و قراردادهایی 
با برخی کشــورهای منطقه تعریف کردیم و سازوکار مشخص 
تهاتری ایجاد کردیم تا عملیات تهاتر را سرعت بدهیم و بهینه 

کنیم.

 در دولت محمود احمدی نژاد و با شروع تحریم شبکه بانکی،   .
بارها موضوع تهاتر کاال به کاال مطرح شــد اما در دولت حسن 
روحانی اعالم شــد که تهاتر با کاالهای درجــه چندم چینی و 
قیمت گزاف انجام شده، فکر می کنید برای یک کشور در شرایط 

تحریم، تهاتر چقدر صرفه دارد؟
اعتقاد دارم که تهاتر یکی از ســالم ترین شــیوه های مبادله 
تجاری است. ببینید! شــما وقتی می آمدید ارز ۴۲۰۰ تومانی را 
به شــرکت واردکننده می دادید طرف می آمد بیش بود (نوعی 
گران نمایی در فرایند تجــاری) می زد؛ یعنی اینکه قیمت گندم 
در بــازار جهان ۳۰۰ دالر اســت اما در اینجــا قیمت ۳۵۰ دالر 

اظهار می شد.
خب اینجا یک عددی همیشــه بیش بود زده می شــد و این 
بیش بــود در جیب واردکننده می رفت اما وقتی ارز آزاد شــود، 
دیگــر بیش بود خیلی معنا ندارد. نکته دوم اینکه در تهاتر هم 
وقتی شــما کاال می دهید و کاال می گیرید، بــه ازای ارزش کاال 
که وزنی اســت، باز اینجا بیش بــود خیلی معنا ندارد و به نظر 
من اتفاقا تهاتر کاال به کاال می تواند فساد را تا حدی مهار کند.

 گذشته از موضوع فساد برخی تجار، سوءاستفاده کشورهای   .
دیگر به ویژه چین از شــرایط تحریم ایران بارها مطرح شــده 
است. دوباره می پرسم در شــرایط تحریم مبادله کاال به کاال به 

زیان منافع ملی نیست؟
مــن یــک توضیح کلی به شــما بدهــم؛ واقعیــت امر این 
اســت کــه االن یکــی از دســتاوردهای خوب دولــت، بحث 
فعال شــدن دیپلماسی اقتصادی اســت. ما سفرهای مختلفی 
را کــه با رئیس جمهــور می رویم یا با آقایــان وزرا می رویم و با 
پشــتیبانی های خوب آقای فاطمی امین در وزارت صمت، انواع 
و اقســام هیئت ها می روند.  ما حتما هیئــت تجاری می بریم و 

حتما از آن طرف هیئت تجاری خصوصی می آید. اولین چالشی 
که ما در تمام این کشــورها ازجمله عمان، عراق، قطر، روسیه، 
قزاقســتان و ازبکستان و تا اندونزی این است که ما آماده بودیم 

با شما همکاری کنیم و چرا شما در این چند سال نمی آمدید؟
ببینیــد! واقعیــت امر این اســت کــه ما همه چیــز را به 
مذاکرات با یک ســری مجموعه ها گــره زده بودیم. این را هم 
به جامعه تجاری مان تلقین کرده بودیم که آقا! اگر مثال ما در 
برجام به توافق نرســیم، هیچ کس با ما کار نمی کند! ببینید! 
اگر ما توافــق بکنیم، قطعا ارتباطات تجاری رشــد می کند و 
کســی هم روی این بحثی ندارد. وقتی کانال های مالی شــما 
باز شود، شما با یک دکمه اینتر پولت را جابه جا می کنید. االن 
شــما باید بروید تهاتر کنید، باید بروید در حوزه صرافی تبدیل 
کنید و با یک ســری دشــواری ها باید ایــن کار را انجام دهید. 
اما راه بســته نبود؛ منتها نباید به تقلب ها و سوءاســتفاده ها 
در شــرایط تحریم چشم بست. متأســفانه از این مسائل کمتر 
صحبت می شود که در گذشــته آیا تاجر ما درخواست کاالی 
مرغوب را داشته و چینی ها آن کاالی مرغوب را نمی دادند یا 
منفعت تجار ایجــاب می کرده که کاالی ارزان تر را بیاورد و از 
بهانه تحریم بیشترین کاســبی را کند؟! درواقع بحث انتخاب 
کاال در تهاتر بســیار مهم اســت. همه جــای دنیا بحث تهاتر 
براســاس برد-برد اســت. مثال االن مگر ما در شرایط تحریم 
نیســتیم؟! جالب اســت که بدانید در همین شرایط تحریم و 
سال گذشــته تجارت ایران با اتحادیه اروپا رشد قابل توجهی 
داشته اســت و از نظر وزنی تجارت ایران به اتحادیه اروپا در 
سال ۱۴۰۰ معادل ۹۰ درصد و از نظر ارزش ۴۸ درصد افزایش 
داشته است. در سال ۱۴۰۰ ایران معادل ۸۲۵ میلیون دالر کاال 
به اتحادیه اروپا صادر کرده. این در حالی اســت که در ســال 
۹۹ حدود ۵۹۰ میلیارد دالر صــادرات به اتحادیه اروپا انجام 
شده بود. در آمار ســه ماهه بهار امسال هم رشد صادرات به 

اتحادیه اروپا تداوم داشته است.
االن تک تک کشورهای اروپای شــرقی به خود بنده اصرار 
دارند که شــما چرا نمی آیید به اینجا هیئــت تجاری بیاورید؟ 
رئیس جمهور صربســتان و رئیس جمهور رومانی و کشورهای 
اطراف چندین بار بــا مقامات دولتی ما تمــاس گرفتند. چرا؟ 
چون در بدترین شرایط اقتصادی دنیا هستند. خب اینها دوست 
دارند با سایر کشورهای جهان کار کنند تا شرایط اقتصادی خود 

را بهبود بدهند و چندان در قید و بند تحریم نیستند.

 امــا این تمام ماجرا نیســت. بــه عنوان مثال بســیاری از   .
کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بارها اعالم کرده اند که بسیاری 
کاالهایی که آنها تولید می کنند با ایران مشــترک است و اصوال 
کاالیی برای تهاتر وجــود ندارد یا در عراق و افغانســتان چه 

کاالیی تولید می شود که با ایران تهاتر کنند؟
این موضوع درســت اســت و در بعضی از کشــورها مثل 
ارمنستان این ظرفیت زیاد وجود ندارد؛ ولی االن در قزاقستان و 
در بالروس و در خود روسیه ظرفیت تهاتر خیلی خوبی وجود 

دارد؛ از نهاده ها گرفته تا برخی ماشین آالت و تجهیزات و ...
اما در ســال های گذشــته ارتباطات خوبی با کشــورهای 
عضو اتحادیه اوراسیا شــکل نگرفته بود که خب االن با این 
مشکالتی که برای کشورهای اوراسیا به وجود آمده یعنی هم 

تحریم روسیه و هم قطع دسترسی کشورهای CIS و اوراسیا 
به بازارهای اروپا، این فضا به وجود آمده که به ســمت ایران 
آمدنــد و بــرای کار و همکاری تقاضا دارند و بســیاری از آن 
کاالهایی که ما نیاز داریم را می توانند تأمین کنند. در این سبد 
اقالم ما می بینیم واقعا عدد آن خیلی بیشــتر از آن ۴ میلیارد 
دالر اســت که ما کار می کنیم؛ کمااینکه یک سری پروژه های 
مشترکی هم با هم داریم و می توانیم از ِقَبل آن تهاتر را انجام 

دهیم.
در بازارهایی مثل عراق یا افغانســتان همان طور که شــما 
فرمودیــد ایــن امکان وجــود ندارد مثــل عراق که بیشــترین 
صادراتش صــادرات نفت و فرآورده اســت؛ یعنی محصولی 
اســت که خود ما داریم صادر می کنیم و بازاری نداریم؛ اما در 
یک سری حوزه ها مثل صدور خدمات فنی و مهندسی، در حوزه 
اقلیــم و در برخی از مجموعه های عراق، مــا آمدیم روی این 
کار می کنیم که مثال در ازای صدور خدمات فنی و مهندســی، 
شــرکت های ایرانی بتوانند مثال از طرف عراقی فرآورده بگیرند 
و حاال محصوالت و مشــتقات نفتی بگیرند. این باعث می شود 
این فرایند کاری  تســهیل شــود. تا جایی که بشود ما دنبال این 
می رویم؛ ولی خب مثال در افغانستان ما داریم برای کشت پنبه 
مذاکــره می کنیم. ظرفیت های خیلی خوبی دارد و ما هم یکی 
از واردکنندگان بزرگ پنبه هســتیم و حــدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن 
در ســال واردات پنبه ما هست یا ســواپ گوشت با افغانستان 
را در نظــر داریــم که عملیاتی کنیم. یعنی مثال ما گوســفند از 
افغانســتان بیاوریم و از جنوب بتوانیم گوســفند به کشورهای 
عربی صادر کنیم که در هر کیلوی آن هم برای ما ارزش افزوده 

خیلی خوبی دارد.
در بحث کنجد همین طور؛ چرا که کنجد افغانستان مرغوب 
است و در مجموع ما می توانیم سبدهای کاالیی متنوعی برای 

تهاتر با کشورهای مختلف تعریف کنیم.

  شــما می گویید برنامه هایی برای تهاتر با افغانســتان در   .
دســت اقدام دارید؛ اما به نظر می رســد کــه طالبان چندان 
تمایلی به این موضوع ندارد و گذشته از کاهش شدید تجارت 
ایران با افغانستان، پس از تسخیر این کشور به دست طالبان، 
شاهد هســتیم که آنها محموله های تجاری ایران را به تازگی 
مرجوع می کنند و دست اندازهایی برای تجارت با ایران ایجاد 

کرده اند.
ببینید، باید بگویم که ما در تجارت با عراق موفق تر هستیم؛ 
اما در افغانستان هنوز دولت حاکم افغانستان به سازوکارهای 
بازرگانی و بحث های اداری و مدیریتی خودش مســلط نشــده 
اســت و در یک جاهایی ضعف هست؛ مثال همکاری در حوزه 
معدن به نتیجه ای نرســیده؛ چون آن طرف افغان هم مسلط 
نشــده است. می گیرد و دستور کارها را می برد و مجدد بررسی 
می کند و ممکن اســت نظراتش عوض بشود. تا حاال ان شاء اهللا 
آنها هم جــا بیفتند، یک مقــدار زمان می برد تــا تجارت ما با 

افغانستان به حالت عادی خودش برگردد.
در عراق هم ما با مشــکالت متعدد مواجه هســتیم و آنها 
با وجــود برخــورداری از معافیت های تحریمــی آمریکا برای 
پرداخت پــول محموله های صادراتی ایــران بازی های زیادی 

درآوردند... .

  خب طبیعتا به دولت عراق اجازه داده می شــود گاز یا برق   .
ایران را بگیرد؛ اما در پرداخت پول آن یا دچار مشــکل است یا 
طبیعتا دوســت دارد پولش را با یک حالتی دیرتر پرداخت کند 

و رسوب پیدا کند!
ببینیــد! ما پولی در عراق بلوکه شــده نداریم. پول ما بلوکه 
نمی شــود؛ بلکه با یــک نرخ هایی ریزش می کنــد و مثال برای 
حواله مــی رود و عمدتا هم برای نهاده هــا و غذا و دارو مورد 
اســتفاده قرار می گیرد؛ ولی چند ماهی این روند متوقف شــد؛ 
اما از آنجــا که جنگ اوکراین پیش آمــد و قیمت مواد غذایی 
به ســرعت در حال رشــد بود، دولت نمی توانست منتظر رفع 
مشکل پول ایران در عراق شود؛ بنابراین اولویت دولت این بود 

که آقا! من اول امنیت غذایی مردم را تأمین کنم.
شــما می دیدید که پــس از جنگ اوکرایــن قیمت نهاده ها 
هفتــه به هفته باال می رفت. خب! در این روند هر کســی پول 
نقد داشت، می توانست خرید کند؛ بنابراین دولت آمد اینجا یک 
ارزیابی   کرد و دید اگر دیر بجنبد و دیر وارد بشــود، دو تا مسئله 
داریم؛ ۱) باید پول بیشــتر بدهیم و دو ممکن اســت با کمبود 
غالت مواجه شویم. حاال ما برویم با عراق صحبت کنیم و یک 
ماه، دو ماه طول بکشــد که حواله زده بشــود و سر سه درصد 
و پنج درصــد و چهار درصد... . نه؛ از همــان منابع آزادی که 
دولت داشت، به سرعت خرید کرد تا امنیت غذایی مردم حفظ 
شــود و الحمدهللا می بینید هیچ مشــکلی در نهاده ها به لطف 

خدا وجود ندارد.
حاال در ادامه این مســیر از این پول های عراق هم استفاده 
می کند؛ ولی تقریبا بخش عمده اش این است که این پول های 
عراق برای تأمیــن همان اقالم غذا و دارو بــرود و در عین حال 
داریم مذاکراتی می کنیم بــرای حوزه های دیگری که در حوزه 
صنعــت و مــواد اولیــه صنعت مورد اســتفاده قــرار بگیرد؛ 
بخش هایی هم هست که یا دوگانه یا مسائل مربوط به تحریم 
نباشــد. علت این تأخیر در پرداخت هــای چند ماه اخیر همین 
بود؛ وگرنه در گذشــته کامال آن پول ها بــرای واردات نهاده ها 

می رفت.

  چرا عراق در دوران تحریم ایران، نقش واســطه واردات را   .
برای دور زدن تحریم ایفا نکرد؟

این اتفاق به این علت اســت که خوِد عراقی ها مســلط به 
بحث های تجــاری نیســتند. ببینید! امارات می آید یک ســری 
تسهیالت می گذارد و حتی در تحریم شرایطی را فراهم می کند 
که تبدیل به هاب تجاری بشــود. خب به ازای آن امتیازات، به 
ازای آن ســهم گیری ها و همکاری هایــی کــه می کند، فرصت 
ایجاد می شــود. همین فرصت را شــما می بینید در ترکیه هم 
ایجاد شد؛ ولی مثال می روید در کشورهایی که فرایند را تعریف 
کنید، می بینید آنها سازوکارش را ندارند. عراقی ها واقعا مسلط 
نیستند. خودشــان مرکز تجارت و هاب تجاری نیستند؛ بنابراین 
شما انواع و اقسام مشکالت را پیدا می کنید. مثال خود عراق را 
شما با یک سری کشــورهای همسایه مثل عمان، روسیه و هند 
مقایســه کنید که ما با آنها کار می کنیم؛ باز هم اینها کشورهای 
در حال توسعه هستند؛ ولی قوانین و قواعد بالغی دارند؛ اما در 
عراق امروز یک قاعده است و فردا دوباره عوض می شود! مثال 
امروز صادرات این کاال برقرار اســت؛ اما فردا ممنوع می شود! 

بنابراین ســختی های ویــژه ای بــرای دور زدن تحریم ها در این 
کشور وجود داشت.

  شــما معتقد هســتید کــه ناکامی های تجــاری در عراق و   .
افغانســتان بــه دلیل نبود ســاختار تجاری پیشــرفته در این 
کشورهاســت؛ اما درمورد چین که هــم دومین اقتصاد جهان 
و شــریک تجاری ایــران در زمان تحریم اســت، می بینیم که 
سوءاستفاده هایی از تحریم ایران رخ داده؛ به عنوان مثال چین 
آورده ایــران را ارزان می خرد و به هند صــادر می کند و... . آیا 

منکر زیان تحریم بر روال تجاری ایران می شوید؟
البتــه ایــن مســائل در یــک بخش هایی هســت و در یک 
بخش هایی وجود ندارد و البته ضعف ها در حال اصالح است. 
در خیلــی از حوزه هــای جغرافیایی واقعا مــا خودمان هم با 
آن درگیر بودیم که حاال من اشــاره وار می گویــم؛ مثال در بازار 
فالن کشــور متقاضی برای محصوالت پتروشیمی، محصوالت 
معدنی و فوالدی بوده است؛ اما رغبت و تمایل مجموعه های 
داخلی نبــوده که این فروش انجام بشــود. ببینید! راحت ترین 
کار این اســت که دِر کارخانه محصول را بفروشند تا اینکه یک 
قدم جلوتر بروند و به نرخ FOB بفروشــند. اینکه دیگر شــما 
وارد شبکه توزیع مویرگی و شبکه خرده فروشی بشوید، دشوار 
اســت و از آن ســمت از آنجا که غالب شرکت های داخلی که 
عمدتــا هم در این حوزه ها خصولتی ها هســتند، با یک چالش 
بزرگ مواجه اند و آن اینکه در ازای ســود بیشتر صادرات ناچار 
هســتند بروند جواب نهادهای نظارتی را بدهند؛ بنابراین بیشتر 
رغبت دارند کــه کاال را دِر کارخانه بدهند و پولش را بگیرند و 

دردسرهای بعد آن را نکشند.

  همین کــه تجــارت در تحریم بــه دســت خصولتی ها و   .
دولتی هاست، فساد ایجاد نمی کند؟

چاره ای نیســت؛ چون این نگرانی وجود دارد کانال هایی را 
که در تحریم ایجاد کردیم تا کاال بفروشــیم، اگر به دســت غیر 
سپرده شود، آن کانال ها به نوعی لو برود و دچار مشکل بشود؛ 
بنابراین مجموعه های تصمیم گیرنده راحت نمی توانند اعتماد 

کنند.

چقدر از ظرفیت رمزارزها برای دور زدن تحریم ها اســتفاده   .
شده است؟

این تجارت دیجیتال که عمدتا برای بحث های تجارت های 
خرد و متوســط است؛ یعنی در فضای تجارت و کاالهای بزرگ 
هنــوز خیلی جا نیفتاده اســت. ما از همــان ابتدایی که کار را 
شــروع کردیم، روی بحث پلتفرم هایی (نه استفاده از ارزهای 
دیجیتال) بحث بازاریابی های مبتنی  بر سیستم های نرم افزاری 
و قراردادهای هوشمند یعنی روی smart contractها متمرکز 
شــدیم و الحمدهللا االن هم پیاده ســازی شده است. یک بحث 
اعتبارســنجی هم روی ســایت سازمان توســعه تجارت برای 
ورود به این ســامانه ها گذاشــتیم؛ یعنی طرف وارد می شــود 
و از یــک پلتفــرم B to B یا B to C اســتفاده می کند و مثال به 
کشور مقصدش وصل می شــود. اینجا می تواند محصولش را 
اعــالم کند و آنجــا عرضه کننده ببیند و روی بســتر مثال اتریوم 
روی بســتر بالک چین بیاید و بیاید اینجا یک قرارداد هوشــمند 
منعقد کند و ذیل قرارداد هوشــمند حــاال بیاید آنجا رمزارزی 
را دریافــت کنــد که این رمــزارز می تواند بــرای واردات مورد 
اســتفاده قرار بگیرد؛ یعنی نمی تواند بیاید داخل. همان جا این 
مبادله می شود. ما ساز و کاری در این فرایند چیدیم و تقریبا ۹۹ 
درصد آن برای تجارت های خرد و متوســط است؛ چون همین 
پلتفرم های بازاریابی و پلتفرم های B to B و B to C عمدتا روی 
این محصوالت مثل صنایع غذایــی، لوازم خانگی، محصوالت 
پوشــاک، کفش و اینها نمی آیند؛ مثــال در حوزه تجارت نفت یا 

پتروشیمی کار بکنند.

  به طور مشــخص االن چه حجم از تجارت ایران با رمزارزها   .
انجام می شود؟

االن که ما رســما اســتفاده نکردیــم. ما ســازوکار را پیاده 
کردیم و دو، ســه هفته اســت که مرحله اعتبارســنجی آن را 
شــروع کرده ایم؛ یعنی افراد به عنوان تجــاری که می خواهند 
از اینها اســتفاده کنند، بیایند اعتبارســنجی شوند و بعد وصل 
شــوند. ما تقریبا در چهار، پنج کشــور مختلف که مثال یکی از 
آنها چین و دیگری روسیه است، برای تجارت با رمزارزها اعالم 
آمادگــی کردیم و عمده مذاکرات هم بــرای کاالهای مصرفی 
اســت؛ یعنی کاالهایی مانند گیاهان دارویی و در روســیه برای 
پوشــاک و کفش و صنایع غذایی مذاکره کرده ایم. در چین روی 
محصوالت پایین دســتی صنایع و محصوالتی مانند خشــکبار 

گفت وگوها انجام شده است.

 تجارت ایران، روســیه و چین با رمزارزها کلید می خورد؛ این خبر را علیرضــا پیمان پاک، معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به «شــرق» می دهد و تأکید می کند که در دو ســال گذشــته چیزی حدود پنــج میلیارد دالر از 
تجارت ایران به شــیوه تهاتر انجام شده اســت. او که یکی از جوان ترین مدیران کابینه سیزدهم است، در یک 
ظهر تابســتانی به روزنامه «شرق» آمده است و از دشــواری های تجارت در دوران تحریم می گوید. دورانی که 
با اتفاقات سیاســی مهمی در جهان و منطقه همراه بــوده و گرفتاری های تجارت را برای ایران دو چندان کرده 
است؛ از روی کار آمدن طالبان و به هم خوردن روال تجاری در یکی از بزرگ ترین بازارهای صادراتی ایران یعنی 
افغانســتان تا جنگ روســیه و اوکراین و نگرانی ها برای اقتصاد جهان؛ همه و همه چالش هایی است که او به 

آنها اشاره می کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به «شرق» خبر داد

آغاز مبادله دیجیتال 
با روسیه و چین


