
  

 ای از سخنرانی دکتر مجتبی رضاخواه خالصه

در    "عصر امین کارآفیرن"سیزدهمین جلسه دورهمی صبحانه با فناوران با حضور دکتر مجتبی رضاخواه به میزبانی  
برگزار کردید. در این جلسه دکتر مجتبی رضاخواه ضمن پاسخ به سواالت، به بیان کلیاتی از    1401آذرماه    28تایرخ  

 گردد. قانون جهش رشد اقتصاد دیجیتال پرداختند. اهم موارد مطرح شده در سخنرانی ایشان در ادامه اشاره می

ایم و نویس آن را طرح کردهش رشد اقتصاد دیجیتال و پیش قبل از هر چیز میبایست اشاره کرد که ما یک قانون جه 
در حال تهیه آن هستیم. هدف این است که اقتصاد دیجیتال یک متولی پیدا کند و رشد کند. برخی بر این باورند که  

ته  کند، اما بیشتر از این منظر که یک متولی داشاین امر شاید نیاز به قانون نداشته باشد و خودش رشد پیدا می
می این که گفته  است.  قانون تدوین شده  این  مشخص شده باشد،  دیجیتال  اقتصاد  هدف برای  یک  و  شود  باشد 

قانون!   در  است نه  اجرا  در  مشکل  اصل  است که  دلیل  این  علنی قانون نیاز ندارد، به  قانون به زودی به صحن  این 
 گیرد.  شود و در دستور کار و نوبت قرار میمجلس ارائه می

هم به    اکنونهای مختلف اقتصاد دیجیتال ایجاد شود.  از تدوین این قانون این است که ده یونیکورن در حوزههدف  
می مذاکره  حوزه  این  بزرگ  بازیگران  با  غیررسمی  حوزه  صورت  یک  مثال  شوند.  حوزه  یک  وارد  هرکدام  که  کنیم 

فین  در  قاعدتا  و  سالمت  و  پزشکی  حوزه  یک  است،  کشاورزی  داشت.  تک  محصوالت  خواهیم  حوزه  یک  از  بیشتر 
کنیم و در آن  ها مختلف هستند. ما در این فرآیند، پیشنهادات بازیگران بزرگ این حوزه را دیرافت می بنابراین، حوزه

 اجراست.    ،طرح اعمال خواهیم کرد. اما این طرح دنبال این است که صرفا موانع را بردایرم، اما اصل موضوع

نکته  که  یک  و  ای  معضالت  برخی  اما  است  قانون  موارد  برخی  که  است  این  بگییرم  نظر  در  مباحث  در  میبایست 
نامه و شوند و برخی موارد در حوزه آیینمشکالت مبروط به کسب و کارهایی است که برای بار اول وارد یک بازار می 

حضور    در آن  که هم اعضای دولتای تشکیل شده است  رگوالتوری و ... است. در بحث اقتصاد دیجیتال نیز کمیته 
در این کمیته به دنبال احصای مشکالت هستیم تا بتوانیم به کمک هم موانع  دارند و هم مجلس شورای اسالمی.  

نیازهایی را باید چنین، در بحث رگوالتوری میبایست بررسی کنیم که حوزه رگوالتوری چه پیش همرا برطرف کنیم.  
ن قانون باید به این نکته توجه کنیم که نهاد رگوالتوری باید یکسری تسهیالتی را ایجاد  نی ما برای تدویعفرآهم کند. ی

 نماید.  

می  هست که  اصطالحی  قانون یک  یعنی  گویند  است.  حکیم  قانونحکیم باشد.  (  باید) گذار  معنی که  در   گذار بدین 
مثال یک  تیم که موانع کلی برداشته شود.  نگر و همه جانبه نگر باشد. ما هم به دنبال این هستدوین قانون باید کلی

 خواهند در حوزه کسب و کارها ورود پیدا کنند.  بحث مهم تعارض منافع رگوالتور با افرادی هست که می 

خواهیم مشکلی را حل کنیم یا چیزی  بینم، این است که ما بعضا میگذاری مییکی از اشکاالتی که من در حوزه قانون 
یک اما  کنیم،  درست  می  را  خراب  را  دیگر  بودن(،  چیز  )حکیم  نکته  همان  طبق  که  است  این  امر  این  دلیل  کنیم. 

نویس قانونی که تدوین شده  پیش   .  تا این دسته از مشکالت وجود نداشته باشد  گذار باید همه جوانب را ببیندقانون 
در آخر  شده است و نیاز است ما دیدگاه بخش خصوصی هم داشته باشیم.  است، طبیعتا از دیدگاه حاکمیتی نوشته  

 نیز پیشنهادات نیاز به تجیمع شدن و یکپارچه شدن دارند.  

است که   این  و کارها سوال  فضای کسب  در  می آبرای رشد کردن  ما  ایجاد    یم رشدهخوایا باز  و برای  خیر؟  یا  کنیم 
. برای  استنداشته    ی تاکنوننیازهایی الزم است. چون این حوزه جدید است و متولی مشخصیونیکورن چه پیش 

اجرا هم نیاز است حاکمیت و هم بخش خصوصی وارد شوند. و سوال بعدی اینجاست که چه ساختاری را نیاز دایرم  



  

توان مطمئن بود  نع قانونی را بردایرم و تسهیالت هم اعمال کنیم، باز هم نمیرشد کنیم. حتی اگر موا   در این حوزه  تا
می رشد  آن  به  خیر.  که  یا  نمی رسیم  که  دلیل  این  خودشانبه  حوزه  این  فعاالن  آیا  شده  دانیم  بالغ  که  اینقدر  اند 

ابهی تعیرف کنیم. مثال  اگر نشدند شاید بهتر است که برایش یک ساختار استاندارد یا مش  ؟یونیکورن شوند یا خیر
حاال بیاییم تعیرف کنیم  اند. هایی بودهدهد که دارای قابلیت نشان می  ،اندرسیده  مانمیلیارد تو  1000اگر به نقطه 

مدت   ظرف  مثال  این ساختار  می   7که با  یونیکورن شدسال  خیر  توان  قانون .  یا  حوزه تنها کار  حاکمیت  این  و  گذار 
تواند تسهیل کند اما باز کار فعاالن این حوزه است. مثال بیاییم بررسی کنیم که گوگل چگونه  نیست. حاکمیت می 

است.   آمده  و باال  درست کرده  این ساختار را  یا خودش  است  آن را بزرگ کرده  آمیرکا  آیا حاکمیت  است.  بزرگ شده 
توان کرد اینست که فضا  کاری که میافراد حاکمیت ما نسبت به این حوزه خیلی آشنایی ندارند.  ه  مسئله این است ک

بخش خصوصی حتما  در را برای بازیگران و فعاالن این اکوسیستم فرآهم کرد. اما اجرا دست خود این فعاالن است.  
 است.   اینها نکاتی هستند که نیازمند توجه جدیاین فضا از حاکمیت جلوتر است.  

 

 

 

 


