ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ،ﮐﺸﻮر را در
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻋﻘﺐ ﻣﯽاﻧﺪازد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت درﺑﺎره رﺳﯿﺪن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل در
ﮐﺸﻮر» ،رﺳﻮل ﺳﺮاﺎن« رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان درﺑﺎره ﻋﺪم زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﻻزم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮔﻔﺘﻪ و اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﻗﺎﻧﻮن آﻦ دادرﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد.
ﺳﺮاﺎن از اﺻﻼح و ﻻﯾﺤﻪﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪوار

اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺠﻠﺲ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در راه رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ:

»ﻣﺘﻮن ﺗﻬﯿﻪﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞوﯾﺮاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻨﺎوری و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﻨﺎی
اﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی را ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی دوﻟﺖ آﻏﺎز و در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ اداﻣﻪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ
ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ را ﻗﻮام و دوام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽدﻫﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋه ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ و ﻣﺼﻮب را ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﻢ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد«.

»ﭘﻮرﯾﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ« وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در
ﮐﺸﻮر را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻗﺺ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﻄﺎر در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ را ﭘﺮ از ﻣﺎﻧﻊ
ﻣﺘﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  6ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد ده ﺻﻔﺤﻪای ﺑﻮدن
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻮاﻗﺼﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ در آن ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ،

ﺗﻐﺮ در آﻧﻬﺎ ﺻﺒﺮ اﯾﻮب ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﮔﺎه ﺑﻪ  30ﻋﺪد ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻮد و ﻧﻪ درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ اداری و
ﮐﺎﻏﺬی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد«.

او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزهواردﯾﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﮑﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﮐﺸﻮر ﻫﯿﭻ ﺑﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺻﻮرت ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ،
ﻗﺮارداد ﻣﮑﺘﻮب ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻣﻀﺎ ﺷﻮد:

»ﺑﺪون ﺷﮏ ﺟﻨﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺮ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺨﺼﺼﺸﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
زﺑﺪه ﺧﻮدش را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در اﻣﻮرات ﺣﻘﻮﻗﯽ و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﯾﮏ ﺗﯿﭗ ﻗﺮارداد واﺣﺪ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﺎری ﻋﺒﺚ و ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﺷﺨﺺ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ«.
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد و اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ از
آن دم زده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ درﺳﺖ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﺳﺖ:

»اﮐﺜﺮ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی ﭼﻮن اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ،ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ  ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت آﺷﻨﺎ ﺑﻮدن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞﮔﺸﺎی آن ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﺲ.
ﻧﻮک ﭘﯿﮑﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل ،راهﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﺎه در ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ آن ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردﯾﺴﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ زﯾﺎدی روﺑﺮوﺳﺖ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ
دوازدﻫﻢ ،ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﺎر ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ دوﻟﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در راهاﻧﺪازی ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺰا ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

