ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺎم ﺑﺮ دارﯾﻢ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی در
ﺣﺎل واﮔﺬاری ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دور اﻗﺘﺼﺎد را ﺣﺼﺎر
ﺑﮑﺸﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﻓﺮﻫﺎد دژﭘﺴﻨﺪ
در ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻌﺎون در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﮐﻪ
از ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ:
اﻣﯿﺪوارم ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را در ﻣﻌﺮﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﻫﺎ
و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﮐﻪ دارای ﯾﮏ ﻧﻈﺎم و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﺻﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه و ارزش
وﯾﮋهای اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوم ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻣﯿﻦ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﺮدن و

ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ.
دژﭘﺴﻨﺪ اﻓﺰود :ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از
ﻣﺴﯿﺮ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوم در
ﺳﯿﺎت ﻫﺎی ﮐﻠﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻄﺮوﺣﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﻮﺳﻌﻪ دروﻧﺰا و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮون ﻧﮕﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺣﺼﺎر دور
ﺧﻮد ﺑﮑﺸﯿﻢ و ﻫﺮ ﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﻢ.
روﯾﮑﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ از داﻧﺶ
ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ از روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺪی ﮐﺎﻣﻼ
ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻠﻮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺟﻬﺖ اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺎم
ﺑﺮ ﻣﯽ دارﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ روﯾﮑﺮد ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻨﯿﺎن و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺮدن را
دو روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ رﺷﺪ،
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪاری رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺎف
ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد ﮔﻔﺖ :در
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻬﻢ و ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﻋﻢ از ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﺸﻮد .دوﻟﺖ در
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری را ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﯿﻦ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻫﺎدی،
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬارو ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺰاﺣﻢ را
ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﺎﻣﺎن
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ اﻣﻮر از دﺳﺖ دوﻟﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻋﻤﻮم داوﻃﻠﺒﺎن
و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮات ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ از زﻣﺎن اﺑﻼغ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺻﻞ ۴۴
ﺣﺪود  ۱۳ﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺬرد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ آﻣﻮزه ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دژﭘﺴﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﯾﮏ ﺛﺮوت و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ را ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘﯿﺼﻪ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ در ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن دوﻟﺖ و واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﺑﻪ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم
ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ از زﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ

ﺷﺪن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ  ۱۵ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی در ﺣﺎل واﮔﺬاری را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺮ روز ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ را واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﺎت
ﻣﻨﻔﯽ واﮔﺬاری ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ.
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ دوﻟﺖ را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﻫﺮم
ﮐﻨﯿﻢ
وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮد ﺑﺮد ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای وارد ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﯾﮑﺴﺎن ﺣﻖ
رای و ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ داﻣﻨﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻢ روﯾﮑﺮد
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻨﯿﺎن و ﻫﻢ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﻬﻢ 25
درﺻﺪی ﺗﻌﺎون از اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﺳﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﺠﺮای
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﺗﻌﺎون ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد را ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺪﯾﺪ را ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و داراﯾﯽ ﻫﺎی دوﻟﺖ را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ اﻫﺮم ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ
ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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