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ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻮدودی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﺮوز دﻫﯿﻢ؛
اﯾﺪهﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﻮ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﯾﯽ در آورﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل ﭘﻮﺳﺖاﻧﺪازی از ﻧﮕﺎه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻻت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ دﻻر اﺳﺖ و ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای
ارزﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ از آن
ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ دﻧﯿﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اداﻣﻪ داد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﺠﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و از
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ارز ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﮐﻨﻨﺪ
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ “آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪﺟﺎی دﻻر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟”
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺗﻔﺎﻗﺎت از ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ در دﻧﯿﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ارز ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻮدودی ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ و
ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺖ :در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎرﮐﺖ ،ﻧﻘﺶ اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺣﻮزه ﭘﺎﯾﻪ
ﭘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ارزﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوز از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺋﯿﺲ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ،روﺳﯿﻪ،
اﺗﺮﯾﺶ ،آﻟﻤﺎن و ﺑﻮﺳﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ
اﯾﺮان آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻔﮑﺮی ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه را
ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ
ارزﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم*/
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