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* تحوالت بالکچینی در اقتصاد معدن
حاضرین جلسه
جناب آقای دکتر پیمان مولوی (رییس کمیته اقتصاد خانه معدن ایران) ،جناب آقای دکتر قدوسی ،جناب آقای مهندس سه
دهی ،جناب آقای مهندس باطنی ،سرکار خانم دکتر رکنی ،جناب آقای دکتر اصغری
شرح جلسه

آنچه در کمیته اقتصاد خانه معدن ایران گذشت...
دکتر مولوی،رئیس کمیته اقتصاد خانه معدن ایران:
امروز در داخل کشور درگیر مشکالت فراوانی هستیم .افزایش قیمت دالر و تورم در داخل کشور و همچنین ریسکهای حاصل از تحریم و
مذاکرات از جمله این مشکالت هستند.
همزمان در سراسر دنیا نیز اتفاقات دیگری در حال وقوع است .تمام بازارهای مالی دنیا شرایط فراز و فرود را دارند.
نه شرایط فراز سریعاً به وقوع می پیوندد و نه فرود .تمام این شرایط نیز پایدار و ادامه دار نیستند.
موضوع بالکچین که اکنون حدود  ۱2میلیون ایرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر آن هستند .اما اطالعات کاملی از آن ندارند.
حوزه بالکچین بازاری  25۰۰میلیارد دالری در سطح جهان دارد و پیشبینی میشود که در  ۶ماه آینده به  3۰۰۰میلیارد دالر هم برسد.
بر اساس اتفاقی که اکنون در جهان در حال وقوع است در حوزه تامین مالی و جذب سرمایه به مرور پلتفرمها در حال تغییر است.
البته این تغییر یک شبه اتفاق نمی افتد و نیازمند زمان است.
با توجه به اینکه سرمایهگذاری ها و امور مالی به سرعت به سمت پلتفرم بالکچین در حرکت است ،سوال این است که خانه معدن و بخش
معدن به چه صورت میتواند از این پلتفرم استفاده کند.
بالکچین به صورتی است که به تحریم ها ارتباطی ندارد و مستقل از نظام مستقر مالی است .باید نقش بالکچین در جذب سرمایه و تامین
مالی را در نظر بگیریم .باید دید در این خصوص چه کاری میتوان انجام داد.
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دکتر قدوسی:
از موضوعات مهمی که دکتر مولوی نیز به آن اشاره داشتند ،نزدیک شدن بازار رمز ارزها به  3۰۰۰میلیارد دالر است که پیش بینی میشود
باالتر هم برود.
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در دنیا این روند شروع شده است که داراییهای ارزشمندی مانند الماس و سنگهای گرانبها و حتی موارد جزئی تر را به توکن تبدیل کرده
و آن را به فروش میرسانند.
موضوع دوم این است که ما تحریمها را به همان روشهای سنتی رفع میکنیم .اما امروزه روشهای نوینی نیز وجود دارد.
امروز مرزهای جغرافیایی تعیین کننده مرزهای اقتصادی نیستند .امروز می توان با تعریف شبکه های بالکچین از سراسر دنیا تراکنشهای
مالی را به ثبت رساند .با ایجاد این شبکه تمام امور اداری مربوط به خرید و فروش و حتی صادرات مانند :صدور مجوزهای مربوطه ،بارنامه،
گمرکات ،تاییدیه های مورد نیاز و  ...توسط یک سیستم انجام شده و پس از تعیین و مشخص شدن وضعیت روند کار به صورت اتوماتیک
انجام می گیرد .بالکچین برای تمام حوزه ها از جمله جابجایی کاال ،زنجیره تامین ،بحث صادرات و واردات و تجارت خارجی میتواند مفید
باشد.
دکتر مولوی:
به نظر شما در حوزه بالکچین برای توسعه در بخش معدن که بتواند یک ارزش افزودهای هم برای معدنکاران داشته باشد ،باید روند کار را
به چه صورت آغاز کنیم .مورد اول آگاهی بخشی خواهد بود .قدمهای بعدی به نظر شما چیست؟
دکتر قدوسی:
باید یک مسئله به عنوان مورد کلیدی متمرکز ک رده و مورد توجه قرار دهیم .باید اولویتهای مجموعه خانه معدن را لیست کرده و به به روی
آنها بررسی کارشناسانه صورت گیرد .باید دید تا چه مقدار میتوان این موارد را در صنایع داخلی مورد استفاده قرار داد .سپس استفاده
بینالمللی آن نیز مورد توجه قرار گیرد و بر اساس آن بتوانیم اولین موضوع را تعریف کنیم و راه حل مورد نظر را ارائه دهیم.
دکتر مولوی:
 -۱در حوزه بالکچین در بخش معدن و صنایع معدنی یک برنامه تعریف کنیم و مانند یک سمینار یا همایش
 -2پروپوزالی در این حوزه تعریف کنیم با عنوان چشم انداز بالک چین در بخش معدن و صنایع معدنی ایران و آن را توسعه دهیم.
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