تجارت تهاتری را نخستینبار انگلیسیها سال  ۱۹۳۴به کار گرفتند .در همان دوره آلمان هم بعد
از جنگ دوم جهانی از این شیوه در مبادالت تجاری خود استفاده کرد تا جایی که در حال حاضر
 ۷۰۰هزار شرکت در این کشور بخشی از محصول خود را تهاتر میکنند .همچنین سال  ۱۹۹۴ترکیه
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اقتصادی

باوجود سهم ۳۰درصدی تهاتر در معامالت تجاری جهان
ایران همچنان از این سازوکار غافل است

ترسیم نقشه
جدید تجاری

زهرا فریدزادگان :در بند دهم سیاس��تهای کلی اقتصاد
مقاومتی صراحتا بر «استفاده از سازوکار مبادالت تهاتری
برای تس��هیل مبادالت در صورت نیاز» تاکید شده است.
در ای��ن بند همچنی��ن «حمایت همهجانب��ه هدفمند از
صادرات کاال و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص
ارزآوری مثب��ت» مورد تاکید قرار گرفته اس��ت که تهاتر
یکی از ش��یوههای این حمایت محس��وب میش��ود .این
موارد نشاندهنده اهمیت تجارت به شیوه تهاتر است که
در سالهای اخیر بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا نیز
به سمت استفاده از تهاتر کاال در تجارت حرکت کردهاند.
طبق اعالم وزارت بازرگانی آمریکا ۳۰ ،درصد معامالت
تجاری در دنیا به شیوه تهاتر انجام میشود و ممکن است
ای��ن آمار حتی به  ۴۰درصد نیز برس��د .در واقع با توجه
به اهمیت این شیوه تجاری ،روند تهاتر در اقتصاد دنیا رو
به افزایش است .در این راستا نیز چین اخیرا منطقه آزاد
تهاتری جیاش��ینگ را با هدف گسترش تبادالت تهاتری
خود تاسیس کرده است.
تجارت تهاتری را نخستینبار انگلیسیها در سال ۱۹۳۴
به کار گرفتند .در همان دوره آلمان هم بعد از جنگ دوم
جهانی از این شیوه در مبادالت تجاری خود استفاده کرد
تا جایی که در حال حاضر  ۷۰۰هزار شرکت در این کشور
بخش��ی از محصول خود را تهاتر میکنند .همچنین سال
 ۱۹۹۴ترکیه نیز به دلیل مشکالت اقتصادی خود تهاتر را
در دستور کار قرار داد.
«تهاتر» نوعی معامله اس��ت ک��ه در آن فرد در مقابل
کاالی��ی که به دیگری تحوی��ل میدهد ،یک کاالی دیگر
دریاف��ت میکند .در علم اقتصاد نیز در تعریف تهاتر آمده
اس��ت« :برطرف شدن یا حذف  2دین متقابل تا اندازهای
که با هم برابری کنند ،تهاتر نام دارد» .به این ترتیب و در
تعریف دقیقتر میتوان گفت تهاتر معاملهای بدون استفاده
از ابزار مبادله است.
■■چرا تهاتر؟

به طور کلی مردم ،شرکتها و دولتها در هر دوره زمانی
به دالیل خاصی به انجام معامالت تهاتری رو میآورند .یکی
از دالیل تهاتر ،کاهش نقدینگی اس��ت .فرقی نمیکند که
یک شخص با کمبود نقدینگی مواجه باشد یا یک دولت.
در واقع وقتی یک شخص حقیقی یا حقوقی یا در مقیاس
بزرگتر ،یک دولت از یک س��و با کاهش نقدینگی مواجه
ش��ود و از س��وی دیگر به کاال یا خدمات طرف مقابل نیاز
زیادی داش��ته باشد ،به س��مت تهاتر میرود .تحریم نیز
یکی دیگر از دالیل انجام معامالت تهاتری است .در دوران
تحریم ،معموال شرکتهای بینالمللی و دولتی که در خط
مقدم تحریمهای سیاس��ی -تجاری قرار دارند برای ادامه
بقای خود به تهاتر روی میآورند .برای مثال در عوض صادر
کردن نفت از کشور مقصد کاالهای ضروری و غیرضروری
دریافت میکنیم .شرکت مرسدس بنز سال  ۱۹۹۴به دلیل
تحریمهای موجود در کش��ور اکوادور نتوانس��ت از روش
معمولی برای صادرات محصوالت خود به این کشور استفاده
کن��د ،به همین دلیل در ازای صادرات اتوبوسهای بنز ،از
اکوادور موز دریافت کرد! بنابراین این یک ش��یوه معمول
در تجارت و معامالت بین کشورهاست.
عالوه بر موارد گفتهشده ،گاهی هدف از انجام معاملههای
تهاتری ،برطرف کردن نیاز است و پای پول در میان نیست؛
ب��رای مثال ارائ��ه یک خدمت در ازای دریافت یک کاال یا
خدمت دیگر .محدودیت شبکه بانکی یکپارچه جهانی نیز
از دیگر دالیل مهم رو آوردن به معامالت تهاتری اس��ت.
در بس��یاری از کش��ورها از جمله ایران به واس��طه وجود
تحریمها ،افراد حقیقی یا حقوقی نمیتوانند به آسانی در
بانکهای معتبر جهانی حساب باز کنند و همین محدودیت
میتواند مانع گسترش و حتی ادامه حیات شرکتها شود.
در نتیجه تهاتر به عنوان یکی از راههای بقای شرکت مورد
توجه قرار میگیرد.
تهاتر ممکن اس��ت قراردادی حاصل توافق  ۲کشور یا
بازگرداندن کاال از کشورهای مقصد از سوی صادرکنندگان
باشد .مثال به صادرکنندهای گفته میشود پس از صادرات
اقالم خود به پاکستان میتواند معادل ارزی آن ،کاال از آن
کشور وارد کند .این شکل سادهای از تهاتر است که ربطی
به توافقات دوجانبه کشورها هم ندارد .اما نوع پیشرفتهتر و
سازمانیافتهتر تهاتر آن است که بانک مرکزی یک کشور با
بانکهای مرکزی کشورهای دیگر توافق میکند که بهازای
کاالهایی که توسط صادرکنندهها به کشور میآید ،به آنها

پول ملی داده ش��ود و بانک مرکزی کشورهای مقصد نیز
در ازای کاال به صادرکننده خود پول ملی میدهد .پس از
مدتی این  ۲بانک براساس ارزش یک ارز سوم یا یک دارایی
مانند طال پرداختهایشان را با یکدیگر تسویه میکنند.
■■آییننامه تهاتر با کشورهای همسایه

فروردینماه س��ال جاری دولت ،وزارتخانههای صنعت،
مع��دن و تجارت ،امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه را
مامور کرد تا زمینه ایجاد ش��رکتهایی برای تهاتر کاال و
خدمات بدون انتقال پول با سایر کشورهای دنیا را فراهم
کنن��د .در همین راس��تا وزارت اقتصاد ب��ه نمایندگی از
دولت ،پیشنویس مصوبهای را آماده کرد که بر مبنای آن
روشه��ای تهاتری در مبادالت بینالمللی از طریق ایجاد
ش��رکتهای مربوط برای خرید و ف��روش کاال و خدمات
بدون انتقال پول مورد استفاده قرار گیرد.
براس��اس پیشنویس مصوب ه وزارت اقتصاد ،استفاده از
روشهای تهاتری در مبادالت بینالمللی در قالب ضوابطی
مجاز ش��مرده شد .منظور از روشهای تهاتری ،مبادالتی
اس��ت که کاالها ،خدمات یا داراییها ،بدون انتقال پول با
اس��تفاده از ابزارهایی مانند برات (یک سند تجاری است
که براساس آن فردی از فرد دیگر میخواهد مبلغی را در
وجه یا حوالهکرد یک فرد معین یا ش��خص ثالث در زمان
مشخص بپردازد) به صورت دوجانبه یا چندجانبه معاوضه
میشوند .شرکتهای تهاتری به عنوان
رک��ن اصلی ب��ازار تهات��ر ،وظیفه ارائه
خدمات تهاتری به اش��خاص متقاضی

ایران به کش��ورهای همس��ایه و هند و چی��ن اعالم کرد
آییننامه تهاتر کاال با کش��ورهای همسایه تدوین شده و
بزودی ابالغ میشود.
طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت ،از 2
هزار و  238میلیارد دالر حجم واردات کشورهای همسایه
و همسو ،سهم ایران بسیار پایین است و این امر ضرورت
حرکت به سمت تهاتر را دوچندان میکند .از سوی دیگر
آمارهای گمرک ایران نش��ان میدهد در حالحاضرجز
عراق و افغانستان که واردات ایران از آنها معادل یک درصد
صادرات کشورمان است ،توازن و برابری صادرات و واردات
ایران با چین و ترکیه و امارات  90درصد ،با هند  78درصد،
با پاکستان  30درصد ،با روسیه حدود  ۳۰درصد ،با عمان
 59درصد و حدود  20تا 30درصد نیز با برخی کشورهای
دیگر است .لذا فرصت بسیار مناسبی برای کشور وجود دارد
تا با تهاتر کاال از مزایای این شیوه تجاری بهرهمند شود.
■■تهاتر؛ نقشه تجاری جدید

ض��رورت رویآوردن به تجارت تهاتری در حالی مورد
تاکید قرار گرفته که عدهای این شیوه تجارت را به صالح
کشور نمیدانند و معتقدند تهاتر یک روش موقت در تجارت
اس��ت و صرفا برای کاالهای مصرفی مورد اس��تفاده قرار
میگیرد .همچنین نمیتوان در س��رمایهگذاری یا واردات
کاالهای س��رمایهای از این روش اس��تفاده کرد .این عده

طبق اعالم وزارت بازرگانی آمریکا۳۰ ،
درصد معامالت تجاری در دنیا به شیوه
تهاتر انجام میشود و ممکن است این
آم�ار حتی به  ۴۰درصد نیز برس�د .با
توجه به اهمیت این شیوه تجاری ،روند
تهاتر در اقتصاد دنیا رو به افزایش است.
چی�ن نیز اخیرا منطق�ه آزاد تهاتری
جیاشینگ را با هدف گسترش تبادالت
تهاتری خود تأسیس کرده است

را برعهده خواهند داش��ت ضمن اینکه
مقرر ش��د صالحیت و ضوابط ناظر بر
ثبت و فعالیت ش��رکتهای تهاتری از
جمله حداقل سرمایه آنها برای مبادالت بینالمللی نیز از
سوی وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت به نمایندگی،
تعیین و کمیتهای متشکل از  ۳وزارتخانه صنعت ،اقتصاد و
امور خارجه تشکیل شود.
طبق دس��تورالعمل مذکور ،تعیین صالحیت و ضوابط
موضوع این ماده صرفا به مفهوم مجوز فعالیت شرکتهای
تهاتری ب��رای مبادالت بینالمللی اس��ت و تعهدات بین
متقاضیان اس��تفاده از روشهای تهاتری و ش��رکتهای
تهاتری تابع قوانین ذیربط است.
همچنین کش��ورهای ه��دف برای اجرای آزمایش��ی
اس��تفاده از تهات��ر در مبادالت بینالمللی توس��ط وزارت
صنع��ت ،وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی و وزارت امور
خارجه تعیین میشود و بر این اساس ،وزارت امور خارجه
و دستگاههای متولی کمیسیونهای مشترک با کشورهای
یادشده مکلف شدهاند اقدامات حمایتی الزم برای تسهیل
فعالیت ش��رکتهای تهاتری در کشورهای مزبور را انجام
دهن��د .مقررات گمرکی و ارزی م��ورد نیاز برای مبادالت
تهاتری در سطح بینالمللی نیز باید به تصویب کمیتهای
متش��کل از وزارت امور اقتصادی و دارایی ،گمرک ایران،
بانک مرکزی ،وزارت صنعت و س��ازمان توس��عه تجارت
ایران برس��د .همچنین قواعد و اس��تانداردهای مورد نیاز
ب��رای تجارت بینالمللی در قال��ب تهاتر باید مورد تفاهم
ش��رکتهای تهات��ری داخلی یا طرفه��ای خارجی آنها
ق��رار گیرد .در عین حال بازاره��ای تهاتری نیز میتوانند
ب��رای انجام مبادالت بینالمللی بین اعضای ش��بکه خود
کارته��ای الکترونیکی و حس��ابهای مجازی به منظور
انتقال اعتبار بین اعضای شبکه در قالب ضوابط مورد تایید
کمیته صادر کنند.
چندی پیش نیز رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت
ایران با تاکی��د بر ظرفیت ص��ادرات ۱۰۰میلیارد دالری

همین فرآیند اس��ت .منتها با این تفاوت که ب ه جای آنکه
با پول حاصل از فروش نفت سرمایهگذاری شود ،از اعتبار
ایجادش��ده بهازای فروش نفت استفاده میشود .حتی در
سرمایهگذاریهای مستقیم و سرمایهگذاریهای مشترک
و قراردادی نیز با اس��تفاده از اعتبار تهاتر نفت ،بسیاری از
قراردادهای سرمایهگذاری فعال میشود .بنابراین و با توجه
به آنچه متخصصان علم تجارت میگویند ،تهاتر ،نقش��ه
تجاری مهمی است که با ترسیم آن میتوان عالوه بر بیاثر
کردن تحریمهایی که به اقتصاد کش��ور آسیب میرساند،
همسو با کشورهای پیشرو در این عرصه گام برداشت.

سال قبل ،به لحاظ وزنی افزایش حدود  10درصدی و به
لحاظ ارزش��ی افزایش 40درصدی داش��ته است .واردات
کاالیی ایران نیز طی مدت مذکور از کشورهای عضو اتحادیه
اوراسیا حدود  1/4میلیون تن به ارزش  689میلیون دالر
بوده اس��ت .بر این اس��اس تراز تجاری ایران با کشورهای
عضو اتحادیه اوراسیا طی نیمه نخست  ،1400حدود منفی
 203میلیون دالر بوده که نس��بت به نیمه نخس��ت سال
 1399مع��ادل  114میلیون دالر بهبود یافته اس��ت .تراز
تجاری ایران با کشورهای ارمنستان ،بالروس ،قزاقستان و
قرقیزستان نیز در نیمه نخست  1400مثبت بوده است.

بر اساس دادههای آماری گمرک ایران ،تجارت کاالیی
ایران(بدون احتس��اب نفت خام) در نیمه نخس��ت س��ال
 1400حدود  79میلیون تن کاال به ارزش  44/9میلیارد
دالر بوده که از این میزان حدود  21/8میلیارد دالر مربوط
به صادرات و حدود  23میلیارد دالر آن مربوط به واردات
ایران است .ارزش صادرات ایران در نیمه نخست  1400با
افزای��ش حدود  61درصدی و ارزش واردات نیز با افزایش
 37درصدی نسبت به نیمه نخست  1399همراه بوده است.
ارزش صادرات غیرنفتی نیز طی نیمه نخست  ،1400حدود
 16میلیارد دالر بوده که نس��بت به نیمه اول س��ال قبل،
حدود  63درصد افزایش داش��ته است .مهمترین مقاصد
ص��ادرات ایران نیز طی نیمه نخس��ت
سال  1400کش��ورهای چین ،عراق و
ترکیه به ترتیب با سهم  33درصد17 ،

آماره��ای موجود نش��ان میدهد وج��ود ظرفیتهای
بیش��مار در حوزه تجارت ،امکان تجارت با سازوکار تهاتر
را بخوبی فراهم میکند مش��روط بر اینکه زیرساختهای
الزم برای اجرای این شیوه تجاری مهیا باشد .متاسفانه در
دولت دوازدهم با وجود آنکه بانک مرکزی امکان پیمانهای
پولی و تهاتری را از طریق ایجاد خط اعتباری مستقلی با
کشورهای چین و روسیه فراهم کرد اما در عمل ،خود بانک
مرکزی در برابر تجار برای انجام معامالت تهاتری مقاومت
کرد! قاچاق ،یکی از پیامدهای ناشی از سیاستها و مقاومت
دولت و بانک مرکزی در مقابل شیوههایی مثل تهاتر بود
که موجب شد هم کاالهای صادراتی و هم کاالهای وارداتی
قاچاق شوند .مضاف بر اینکه بخش عمدهای از تقاضای دالر
در بازار آزاد ،صرف کاالهای قاچاق شد و به عبارتی نتیجه
مقاومت بانک مرکزی چیزی جز خروج کاال و س��رمایه و
ایجاد تالطم در بازار ارز نبود.
به گفته تجار و بازرگانان ،تهاتر تاثیرات مثبتی در اقتصاد
کش��ور از جمله تش��ویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان
برای تولی��د و صادرات کاالی باکیفیت به همراه دارد و از
طرف��ی میتوان از طریق تهاتر ،کاالهای مورد نیاز کش��ور
را وارد ک��رد .به عالوه تهات��ر هزینه تبلیغات و بازاریابی را
برای ش��رکتها کاهش میدهد و باعث نگهداشت پول در
بنگاههای اقتصادی میش��ود .به بیان دیگر ،تهاتر بهترین
ش��یوه مبادالت در تجارت بینالملل��ی در زمان تحریم و
تسهیلگر تجارت است که بین  ۲کشور ۲ ،شرکت و چند
شرکت در فضای بینالمللی انجام میشود .بدیهی است با
توجه به نبود زیرساختهای نقل و انتقال بانکی در شرایط
حال حاضر کشور ،تهاتر شیوهای است که میتوان با سهولت
بیشتری کاال صادر کرد اما باید به این نکته نیز توجه داشت
که چه کاالیی تحت چه شرایطی باید تهاتر شود.

■■نگاهی به آمارهای تجاری

از آنجا ک�ه دول�ت دوازدهم بهرغم
وعدهه�ای متع�دد نتوانس�ت  -ی�ا
نخواست  -گامی در تسهیل مبادالت
تهاتری و گسترش این گونه تجارت در
کشور بردارد ،دولت سیزدهم میتواند
فرصت موجود را غنیمت شمرده و با
فراهم کردن بس�ترهای الزم ،امکان
بهرهمندی از مزایا و پیامدهای مثبت
تجارت تهاتری را فراهم کند

مدعی هس��تند صنعت نفت ایران نیازمند سرمایهگذاری
کالن است و این هدف با تهاتر محقق نمیشود.
ای��ن ادعاها در حالی مطرح ش��ده ک��ه طبق آمارهای
موج��ود ،در ح��ال حاضر  30درصد از تج��ارت جهانی با
روش تهاتر و س��ازوکارهای مختلف آن انجام میشود .به
گفته صاحبنظران اقتصادی ،معموال وقتی گزینه تهاتر به
میان میآید ،س��ادهترین س��ازوکار آن یعنی دریافت کاال
در ازای فروش نفت تداعی میش��ود و این موضوع از نظر
عدهای به معنای وارد کردن کاالی نامرغوب و بیکیفیت
اس��ت ،در حالی که واقعیت چیز دیگری است و منظور از
تهاتر ،استفاده از سادهترین سازوکار آن نیست .برای مثال
سویا با سازوکار تهاتر از برزیل که از بزرگترین و بهترین
تولیدکنندههای این محصول در دنیاس��ت وارد و در ازای
آن کود صادر میش��ود .گاهی هم از طریق سازوکاری که
با چین وجود دارد ،تامین مالی واردات سویا انجام میشود.
بنابراین تهاتر الزاما بد و بهمعنای واردات کاالی بیکیفیت
نیست؛ کیفیت تهاتر ،بستگی به نحوه مدیریت آن دارد.
در حوزه سرمایهگذاری نیز ایران پیش از این و در قالب
قرارداد سایناشور (مؤسسه بیمه سرمایهگذاریهای چین)
توانسته است معادل  21میلیارد دالر فعالیتهای عمرانی
در کشور انجام دهد .قرارداد سایناشور در واقع توافقنامهای
بین بانک مرکزی ایران و موسسه بیمه صادراتی چین است
که در آن با در اختیار دادن تس��هیالتی به ایران از طرف
چینیها ،به انجام طرحهای عمرانی کمک شده است.
طبق گفت��ه مخالفان تهاتر ،صنعت نفت ایران نیازمند
س��رمایهگذاری کالن است و این امر با روش تهاتر محقق
نمیشود ،در حالی که کارشناسان اقتصادی بر این باورند
ک��ه در حال حاضر برای س��رمایهگذاری در صنعت نفت،
ابتدا نفت فروخته و از درآمد حاصل از آن در صنعت نفت
سرمایهگذاری میش��ود و سازوکار تهاتر نیز دقیقا مشابه

درصد و  9درص��د ارزش کل صادرات
غیرنفتی هس��تند ک��ه ارزش صادرات
کشورهای مذکور نیز طی نیمه نخست
 1400ب��ه ترتیب حدود  5/3میلی��ارد دالر 2/7 ،میلیارد
دالر و  1/4میلیارد دالر بوده است .سهم چین در افزایش
 63درصدی ارزش صادرات طی نیمه نخست  1400قابل
توجه و حدود  24واحد درصد است .صادرات ایران به 10
مقصد عمده صادراتی که  6کش��ور را کشورهای همسایه
تشکیل میدهند به استثنای کشور افغانستان ،با افزایش
حداقل  16تا  162درصدی همراه بوده است.
مطابق آمارهای موجود ،واردات از  ۲کشور امارات عربی
متحده و چین حدود  53درصد از کل ارزش واردات کشور
طی نیمه نخست  1400را تشکیل میدهد .ارزش واردات
ایران از  ۲کشور مذکور در نیمه نخست امسال به ترتیب
 7/3میلی��ارد دالر و ح��دود  5میلیارد دالر برآورد ش��ده
اس��ت .نکته قابل توجه ،افزایش  83درص��دی واردات از
امارات عربی متحده طی نیمه نخست سال جاری نسبت
به مدت مش��ابه سال قبل اس��ت .طی بازه زمانی مذکور،
پس از امارات عربی متحده و چین ،ترکیه با س��هم حدود
 11درصدی ( 2/4میلیارد دالر) از کل ارزش واردات قرار
دارد .عامل تاثیرگذار بر افزایش حدود  37درصدی ارزش
واردات ایران در نیمه نخست  1400نسبت به مدت زمان
مش��ابه سال قبل ،سهم حدود  20واحد درصدی افزایش
واردات از امارات عربی متحده بوده است.
ارزش تجارت کاالهای غیرنفتی ایران با کشورهای عضو
اتحادیه اوراسیا نیز در نیمه نخست سال  ،1400حدود 1/2
میلیارد دالر برآورد شده است که  2/6درصد از کل ارزش
تجارت ایران طی مدت مزبور را تشکیل میدهد و نسبت
به مدت زمان مشابه سال قبل ،حدود  16/3درصد افزایش
یافته است .در نیمه نخست سال جاری ،حدود  1/1میلیون
ت��ن کاالی غیرنفتی به ارزش  487میلیون دالر معادل 3
درصد از کل ارزش صادرات کاالیی غیرنفتی به کشورهای
عضو اتحادیه اوراسیا صادر شده که نسبت به مدت مشابه

■■خنثیسازی تحریمها با تهاتر

■■امید به تحقق تجارت تهاتری

آنچه مسلم است طی سالهای گذشته بهرغم اهمیت
تجارت تهاتری و تاثیرات آن بر اقتصاد کش��ور ،متاسفانه
تنه��ا چند قرارداد محدود برای تهاتر از جمله با کش��ور
ترکمنس��تان بسته ش��د .این تهاتر در قالب نفت و گاز و
صادرات خدمات فنی و مهندسی و واردات برخی کاالها
بود که البته در عمل چندان موفق نبود و به عبارت دیگر
هیچ معامله تهاتری در س��الهای گذش��ته اجرایی نشد.
البته بتازگی مش��اور ارشد نخستوزیر پاکستان در امور
بازرگانی و سرمایهگذاری در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی
ایران اعالم کرد پاکس��تان آمادگی دارد تا برنج خود را با
نفت و پتروشیمی ایران تهاتر کند .وزیر جهاد کشاورزی
ایران نیز اعالم کرده اس��ت در حال حاضر ایران ظرفیت
صادرات خرما و س��یب درختی را به پاکستان دارد و در
مقابل میتوان کنجد و برنج وارد کرد.
مش��اور ارشد نخستوزیر پاکس��تان نیز با بیان اینکه
منطقه نیازمند یک اتصال و ارتباط بین کشورهای ایران،
پاکستان ،افغانستان ،ترکمنستان ،قزاقستان و تاجیکستان
اس��ت ،تاکید کرده که در این اتص��ال منطقهای ،ایران و
پاکس��تان مهمترین کش��ورها هس��تند و بدون ایران این
ارتباط به ظرفیت نهایی نخواهد رسید.
به نظر میرسد با توجه به تمایل و رغبت تجار و بازرگانان
ایرانی به انجام معامالت تهاتری و وجود ظرفیتهای بالقوه
برای انجام اینگونه معامالت ،تنها خأل موجود بسترسازی
برای برقراری اتصال تجاری میان ایران و کشورهای همسایه
اس��ت .از آنجا که دولت دوازدهم بهرغم وعده و وعیدهای
متعدد نتوانس��ت یا نخواس��ت گامی در تسهیل مبادالت
تهات��ری و گس��ترش این گونه تجارت در کش��ور بردارد،
دولت سیزدهم میتواند فرصت موجود را غنیمت شمرده
و با فراهم کردن بسترهای الزم ،امکان بهرهمندی از مزایا
و پیامدهای مثبت تجارت تهاتری را فراهم کند.

