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کارشناسان فاوا در گفتوگو با «ایران»:
سوسن صادقی
خبرنگار

«بتازگــی عیســی زارع پــور وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات از تشــکیل کارگــروه حمایت قضایــی برای
رفع مشــکالت قضایی اســتارتاپها خبــر داد و گفت:
براســاس تجربــ ه حضــور در قــوه قضائیه ،مشــکالت
قضاییاستارتاپهاراباتعاملحلمیکنیم».روزنامه
ایران نظر فعاالن و کارشناســان حوزه کسب و کارهای
آنالیــن درباره تشــکیل چنین کارگروهی را جویا شــده
است.
ضرورتیاجتنابناپذیر
فرشــاد وکیــل زاده دبیــر اتحادیه کســب و کارهای
مجازی اعتقاد دارد چون وزیر ارتباطات از قوه قضائیه
بــه وزارت ارتباطــات آمــده و تعامــات خوبــی با قوه
قضائیه دارد بنابراین به نظر میرسد تشکیل کارگروه
حمایتقضاییبتواندمشکالتقضاییاستارتاپهارا
حل کرده و مؤثر واقع شود.
وکیــل زاده گفــت :قوانیــن حــوزه کســب و کارهای
استارتاپی قدیمی است و با شرایط حال حاضر کسب و
کارها تطابق ندارد و از سوی دیگر در خیلی از بخشها
خــأ قانونــی وجــود دارد پس پتانســیل باالیــی برای
شکلگیری مشکالت قضایی و قانونی وجود دارد.
وی افزود :بسیاری از قضات کشور شناخت مناسبی
از ســاختار کســب و کارهــای اینترنتــی ندارنــد و حتی
ذهنیــت منفی نســبت به این دســته از کســب و کارها
دارند به همین دلیل هرگونه حمایت و پیگیری در این
حوزه بسیار ضروری و اجتنابناپذیر است.
این فعال کســب و کارهای آنالیــن با بیان اینکه 3
گروه باید در این کارگروه حضور فعال داشــته باشــند،
گفــت :گــروه اول افــراد مؤثر در قوه قضائیه هســتند تا
بتوانند خروجیهای کارگروه را در آن قوه پیادهســازی
کنند؛ در این بخش با توجه به بحث اســتقالل قضات
در کشور ،راهکارهای استخراجی کارگروه باید به نحوی
باشــد که صرفاً در حد دســتورالعمل باقی نماند پس
برگزاری جلســات تعاملی بین کسب و کارها ،قضات
و مســئوالن قضایــی ،حداقــل در ســطح دادســراهای
تخصصیمیتوانداقدامعملیمثبتیباشد.
به اعتقاد وی ،گروه دوم خود استارتاپها یا کسب و
کارهای اینترنتی هستند .افرادی که سالها مشکالت و
دغدغهها را از نزدیک لمس کرده و میتوانند آنها را در
کارگروهبدرستیبیانکنند.
به گفته وکیل زاده ،گروه ســوم بایــد نمایندگانی از

قوای مجریه و مقننه باشند تا در نهایت بتوانند با درک
کاملــی از مشــکالت ،راهکارهــای اصولی و اساســی را
استخراج و از طریق الیحه یا طرح در مجلس ،به قانون
تبدیلکنند.
مدیرعامــل فروشــگاه آنالیــن زنبیــل مهمتریــن
چالش کسب و کارهای آنالین را برخوردهای قضایی
نامتناســب با اتهام وارد شــده شــامل فیلترشدن وب
ســایت ،بســتن حســابهای بانکی و حتی بازداشــت
مدیرانومؤسسانکسبوکارهایاینترنتیعنوانکرد.
وی گفت :ساختار کسب و کارهای اینترنتی متشکل
از جوانان نوآور و خالقی است که لزوماً شناخت خوبی
در حــوزه قوانیــن بخصــوص قوانین جزایــی و کیفری
ندارند و این نبود آگاهی در پیگیریهای قضایی برای
آنها تا حد زیادی دردسرســاز است و اینکه قضات نیز
فرقی بین یک کسب وکار شناخته شده در کشور با یک
کالهبرداراینترنتیقائلنمیشوندازاینرواینمسائل
نیز باید حل شود.
یکاقدامروبهجلو
محمدجوادشکوریمدیرعاملهلدینگصباایده
نیز معتقد است تشکیل کارگروه تخصصی قضایی در
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات یک اتفاق مثبت
و رو به جلویی است و باید از تشکیل آن حمایت کرد،
چــرا که کارگــروه در کنار نهاد قضایــی میتواند میزان
خسارت و آسیبهای پلتفرمها را کم کند.
شــکوری گفــت :بایــد تعامــات کســبوکارها و
کارآفریناناستارتاپیباتصمیمگیرندگاننهادقضایی
بیشــتر شــود تا تصمیمات منصفانهتر و درســتتری
در این فضا گرفته و فعالیت اکوسیستم نوآوری کشور
کمترتضعیفشود.
بــه گفتــه وی نیز ذینفعــان مختلف اکوسیســتم
نــوآوری و اســتارتاپی ایران از جملــه نهادهای صنفی
مانند ســازمان نظام صنفی رایانهای ،اتحادیه کســب
و کارهــای مجــازی ،انجمن ویســی ،کمیســیونهای
مرتبط با تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی که آشنایی
خوبــی بــا ظرفیتهــای این فضــا و ماهیت کســب و
کارهــای مجازی دارند ،باید نمایندهای در این کارگروه
داشته باشند تا به خروجیهای بهتر منجر شود.
شــکوری مهمترین چالش کســب و کارهای حوزه
تکنولــوژی را عقب مانــدن قانون از ســرعت تحوالت
فناوری عنوان کرد و گفت :قوانینی که به روز نیستند و
کارایی الزم را در موارد مهم ندارند ،میتوانند آســیب
زیادیبهکسبوکارهاینوآورواردکنندبنابراینتفسیر

از قوانین نیز باعث شــده تاکنون شــاهد تصمیمهای
قضایی غیرمتعارفی در حوزه کسب و کارهای آنالین
باشــیم که کمتر در اکوسیســتمهای اســتارتاپی جهان
مشاهدهمیشود.
بــه اعتقــاد وی نزدیــک شــدن دیدگاههــا و
برداشــتهای حقوقــی و قضایی از ماهیت و ســازوکار
جدیــد کســب و کارهــا در قــوه قضائیــه میتوانــد یک
دستاورد برای این کارگروه باشد.
به باور وی ،بزرگترین مشــکلی که کســبوکارهای
آنالین و اســتارتاپها با آن رو به رو هســتند رویکردها
و قوانینــی هســتند کــه پیــش از بــه وجــود آمــدن این
کسبوکارها و نوآوریها شکل گرفتهاند و هنوز مرجع
قضاوت عملکرد یا خطاهای اســتارتاپها محســوب
میشوند.
شــکوری معتقــد اســت اگرچه بعضــی از قوانین
را میتــوان با تفاســیر جدید بر کســب و کارهــا اعمال
کــرد اما الزم اســت قضات کشــور با تحوالت کســب و
کارهای آنالین بیشتر آشنا شوند بنابراین این کارگروه
میتوانــد بــا همفکــری ذی نفعان اســتارتاپی کشــور
بــه شــکلگیری این شــناخت و تدویــن قوانیــن برای
نســخههای جدیدتر کســب و کارها کمک کند .وی در
ادامهگفت:اینکارگروهمیتواندمواجههنظامقضایی
ما را با جامعه اســتارتاپی نیز بهتر و مهربانانهتر کند و
موجب همافزایی بیشــتر آنها در اقتصاد کشــور شود،
چرا که در حال حاضر سرعتگیرهای زیادی پیش پای
استارتاپها و کســبوکارهای نوآور ایران و کارآفرینان
قــرار دارد و همیــن موانع باعث شــده تا کســبوکارها
نتواننــد در تولید ،اشــتغال و تحول اقتصــاد دیجیتال

کشــور به اهداف موردنظــر خود برســند بنابراین رفع
ایــن موانع میتواند یک دســتاورد بــزرگ برای چنین
کارگروهیباشد.
مشکلیبهنامعدمدرکفناوری
محمد جعفر نعناکار کارشــناس حقوقی معتقد
است هر وزارتخانهای دارای قانون و تشکیالت مربوط
بــه خــود اســت و بایــد براســاس آن ورود کنــد؛ و ورود
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به بخش قضایی
ذاتاً جزو تشــکیالت آنها نیســت و این موضوع وظیفه
ذاتــی قــوه قضائیــه و شــورا و اصنــاف و مرکــز رقابت،
معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری ،وزارت کار یــا
وزارت صمت و ...است.
نعناکارگفت:تشکیلکارگروهقضاییبرایحمایت
از اســتارتاپها به شــرط مشــورتی و آن هــم با حضور
قضات ،وکال و کارشناســان رسمی ،مشــاوران حقوقی
و نماینــدگان آنهــا میتواند مفید باشــد تا مشــکالت
اســتارتاپها را بررسی کرده و راه حل پیشنهاد دهند و
موضوعراپیگیریکنند.
این کارشــناس حقوقی مهمترین چالــش را نبود
درک درســت سیســتم قضایی از فناوری نوین عنوان
کــرد و گفت :بایــد ادبیاتی در این زمینه شــکل بگیرد؛
ادبیاتی که مبتنی بر مســائل نوآوری فناوری و مسائل
زیرساختی و نرمافزاری باشــد و این با آموزش مدام و
بازآموزیامکانپذیراست.
بهداد عباســی جرم شناس ســایبری نیز معتقد
اســت نظــام قضایــی دارای اســتقالل اســت و طبق
این اصل قاضی موظف اســت (به غیر از استثناهای
تصریــح شــده در اصــل  167قانــون اساســی) حکم

هــر قضیــه را براســاس قوانیــن صــادر کنــد و طبعــاً
قاضی تحــت تأثیر نهاد یا کارگروههــا قرار نمیگیرد
چــون حتــی قوانینــی که بر اســاس بخشــنامه صادر
شــد در عمل قضــات دادســراها و محاکــم به علت
مغایــرت بخشــنامهها با قوانین از اجرای آن ســر باز
زدنــد ،چرا که خود را بحــق و مبتنی بر نظام قضایی
مکلــف به اجرای قوانین میداننــد .به باور وی ،وزیر
فــاوا در زمینه تشــکیل کارگروه و حمایــت قضایی از
استارتاپها را میتوان به فال نیک گرفت ولی اصوالً
مقامــات اجرایــی از اختیار زیادی برخوردار نیســتند
مگر اختیاراتی که قوانین به آنها بدهد.
به اعتقاد عباسی اگر «فاوا» ،قصد تشکیل کارگروه
قضایی را هم داشــته باشــند باید بــا محوریت بخش
خصوصــی و اســتارتاپها کــه بزرگتریــن دغدغهها را
دارنــد انجــام شــود تا نقش مؤثــری در بهبــود فضای
کســب و کار ایجاد شود تا آنها با گسترش فناوریها در
کشور ،بتوانند قدمی رو به جلو بردارند.
رضــا ایازی پژوهشــگر حقوق ســایبری نیز معتقد
است که تشــکیل کارگروه قضایی اقدام خوبی است و
میتواندبرای استارتاپهامفیدواقعشود.
ایــازی گفــت :اســتارتاپها بــا مباحــث قضایــی و
حقوقــی درگیــر هســتند از آنجایــی که کارشــان جدید
اســت و مابــهازای فیزیکــی ندارند معمــوالً به صورت
ساختارشــکنانه رفتــار میکننــد و ایــن شــائبه بهوجود
میآیــد کــه در حال نقــض قوانیــن هســتند ،بنابراین
احتمال اینکه برخورد قضایی با کســب وکارهای نوین
صــورت بگیرد ،زیاد اســت ،از اینرو باید مورد حمایت
قــرار گیرند .وی افــزود :تا اســتارتاپها مراحل کار خود
را نگذرانند و شــرکتی تأسیس نکنند به علت نداشتن
مدیرعامل و ...مشــخص نیســت مسئولیت با کیست
بنابراینتشکیلکارگروهقضاییمیتواندبهاینبخش
کمککند.بهگفتهایازیدراینکارگروهبایدنمایندگانی
از معاونت دادستانی فضای مجازی کشور ،مرکز ملی
فضای مجــازی ،وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات،
وزارت صمــت ،پلیــس فتــا ،ســازمان نظــام صنفــی
رایانهایواتحادیهکسبوکارهایمجازیحضورداشته
باشــند تا برای مشکالت قضایی و حقوقی استارتاپ را
احصا کرده و برای آنها راه حلهایی ارائه دهند.
به اعتقاد وی ،اســتارتاپ نیز ابتدا باید مشکل خود
را بــه ایــن کارگروه ارجــاع داده تا این کارگــروه بتواند با
حضور همه اعضای آن اعالم نظر حقوقی کند بعد در
صورت لزوم مراحل قضایی طی شود.

اینستاگرام پروژه ســاخت اپلیکیشن جدید ویژه کودکان را در
بحبوحه مخالفت روزافزون با این برنامه متوقف کرد.
بهگزارش ایسنا ،گفته میشــود اپلیکیشن «اینستاگرام کیدز»
مســتلزم اجــازه والدیــن برای پیوســتن بــه آن اســت و محتوای
مناســب ســن و بــدون تبلیغــات فراهم میکنــد امــا نمایندگان
مجلس امریکا و گروههای فعال با اشــاره به نگرانیهای ایمنی،
از فیــس بــوک که شــرکت مــادر اینســتاگرام اســت ،خواســتهاند
عرضه این اپلیکیشن را متوقف کند.
جاش گالیــن ،مدیر اجرایی گروه فعال فیرپلی اظهار کرد :ما
فشــار بر فیس بوک را تا زمانی که آنها برای همیشه این پروژه را
لغو کنند ،متوقف نخواهیم کرد.
اینســتاگرام در یــک پســت وبــاگ ،اعــام کــرد کــه ســاخت
اپلیکیشــن «اینســتاگرام کیدز» کار درستی اســت اما این پروژه را
متوقــف میکند و به ســاخت بر مبنای ابزارهــای نظارت والدین
ادامه خواهد داد.
ایــن شــرکت اعالم کــرد ،واقعیــت این اســت که کــودکان در
حــال حاضــر در فضای آنالین حضــور دارند و ما بــر این باوریم
که ساخت تجارب مناسب سن که ویژه آنها طراحی شده است،
برای والدین بهتر از وضعیت فعلی است.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،وال اســتریت ژورنــال اوایــل ماه
میالدی جاری گزارشی منتشر کرد و در آن به آماری اشاره شد که
نشان میدهد اینستاگرام تأثیر زیانآوری بر نوجوانان بخصوص
دختران نوجوان دارد و فیسبوک تالش حداقلی برای رسیدگی
بــه این موضوع داشــته اســت .فیسبوک در واکنشــی اعالم کرد
این گزارش نادرست است.

اخبـــــــــار

کارگروه قضایی میتواند به تدوین قوانین حوزه استارتاپها کمک کند

ساخت اینستاگرام ویژه کودکان متوقف شد

کاربران ماهانه «تیک تاک»
به یک میلیارد نفر رسید

طبق گزارشــی جدید ،تیک تاک یک میلیــارد کاربر فعال در ماه
دارد .سال گذشــته این اپ اعالم کرده بود تعداد دانلودهای آن
از  ۲میلیارد بار فراتر رفته است.
بهگزارش مهر ،تیک تاک اعالم کرد تعداد کاربران فعال ماهانه
آن به یک میلیارد نفر رســیده اســت .این آمار نشان دهنده رشد
 ۴۵درصــدی تعداد کاربران اپ اشــتراکگذاری ویدیو از جوالی
 ۲۰۲۰میالدی تا کنون است.
امریکا ،اروپا ،برزیل و کشــورهای جنوب شــرقی آسیا بزرگترین
بازارهــای ایــن اپ چینــی هســتند .طی ســالهای اخیر بــا وجود
ســختگیری قانونی در امریکا و مناطق دیگر تعداد کاربران تیک
تاک همچنان رشد کرده است.
این شرکت در ژانویه  ۲۰۱۸میالدی اعالم کرد  ۵۵:میلیون کاربر
فعال در سراســر جهان دارد .این رقم در دســامبر  ۲۰۱۸میالدی
به  ۲۷۱میلیون نفر در دسامبر  ۲۰۱۹میالدی ۵۰۸ ،میلیون نفر و
در جوالی  ۲۰۲۰میالدی به  ۶۸۹میلیون نفر رسید.
همچنین این اپ در آگوست  ۲۰۲۰اعالم کرد :تعداد دانلودهای
آن از  ۲میلیارد بار فراتر رفته است.

