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ویژه نامه روز جهانی مالکیت فکری
کار مشترکی از دفتر حقوقی شرکت همکاران سیستم

و کمیته ی ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
با همکاری شرکت ایده نوآوران سراتدبیر 

همکاران طرح:
- دکتر علیرضا مسعودی

دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
استاد دانشگاه و مدیر دفتر حقوقی شرکت همکاران سیستم

- ساناز توسلی
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری از دانشگاه تهران

- هستی شهریزفر
کارشناس محتوا

- شهرام شریف
روزنامه نگار حوزه ی تکنولوژی

- طراحی و صفحه آرایی
استودیوی دیزاین همکاران سیستم

 زمان انتشار: اردیبهشت 1396
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نیروهای  و  دولتی  مراجع  دادگاه ها،  در  حقوق  این  موثر 
انتظامی را فراهم كند.

و  شود  انجام  باید  كه  اقداماتی  مجموعه  به  نگاهی  با 
وضعیتی كه در حال حاضر در آن قرار داریم، درمی یابیم كه 
راهی دراز برای رسیدن به استانداردهای مطلوب و مناسب 

در پیش رو داریم.
بزرگ ترین  از  یكی  جایگاه  در  سیستم  همكاران    شركت 
از  و  ایران  در  كامپیوتری  نرم افزارهای  تولیدكنندگان 
راستای  در  كپی رایت،  از  حمایت  حوزه ی  اصلی  ذی نفعان 
آسیب های  از  عمیق  درک  با  و  خود  اجتماعی  مسوولیت 
جبران ناپذیری كه جعل و تقلب در مالكیت های فكری ایجاد 
می كند، هم چنین با درک لزوم هم بستگی و پیوستگی تمام 
انواع دارایی های فكری و لزوم حمایت موثر و همه جانبه 
از تمامی زیرمجموعه های دارایی های فكری، از حدود یک 
توسعه ی  و  ترویج  شناسایی،  برای  را  اقداماتی  قبل  دهه 
مالكیت های فكری انجام داده است. این اقدامات از حدود 
2 سال قبل و با تفاهمی كه با كمیته ی ایرانی اتاق بازرگانی 
بین المللی انجام شد، چهره ی متفاوت تری به خود گرفته 
و وسیع تر از گذشته در حال انجام است. آن چه كه در حال 
حاضر در حوزه ی كاری مشترک طرفین قرار دارد، معرفی 
و اجرای پروژه ی باسكپ )BASCAP( با حمایت اتاق بازرگانی 

بین المللی )ICC( است.
بی شک تالش در این عرصه، نیاز به یک عزم ملی و تالشی 
همكاران سیستم  و  دارد  مستمر  و  پی گیر  همه جانبه، 
تالش  خود  سهم  به  مجموعه،  این  از  بخشی  به عنوان 
خود را به کار می گیرد تا نتایجی درخور، مثبت و شایسته 

حاصل شود. 

حمایت از مالكیت فكری؛ 
ضرورت توسعه و پیشرفت

مهدی امیری
مدیرعامل شرکت همکاران سیستم

آثـار مبتنـی بر مالكیـت فكری، باید بـا اهمیت ایـن دارایی ها 
و تاثیر آن در حیات اقتصادی و رشد و توسعه ی جامعه آگاه 
شـوند و ضمانت هـای اجرایی جعل، تقلب و سوءاسـتفاده 
را نیـز بشناسـند و درنهایـت فرهنـگ عمومـی جامعـه، 
احتـرام به ایـن دارایی هـا را جزو ارزش های اساسـی خویش 

بیاورد. به شـمار 

3- دولت برای حمایت از مالكیت های فكری، از هر دو جنبه ی 
باید  دارد؛ دولت  نقشی بسیار موثر  اجرایی،  و  قانون گذاری 
قوانین الزم برای حمایت از دارایی های مالكیت فكری را به 
تصویب برساند و متناسب با پیشرفت ها و نیازهای جدید 
جامعه، آن ها را اصالح و تكمیل كند و از طرفی زمینه ی اجرای 

بـر  مبتنـی  عمدتـا  امـروز،  دنیـای  در  تجـارت  و  اقتصـاد 
دارایی هایـی اسـت كـه كم تر جنبه ی فیزیكی و مادی داشـته 
و بیش تـر بـا ایـده، فكـر، خالقیـت، ابـداع و اندیشـه ی آدمی 
سـروكار دارنـد. اندیشـه هایی كـه در طـول زمـان، توسـعه 
پیـدا کرده انـد و راهكارهایـی را بـرای زندگی توام با آسـایش 
و آرامـش یافته انـد و حاصـل این اندیشـه ها، تولیـد ابزار و 

وسـایل جدیـد بـرای زندگـی بهتـر بوده اسـت.
از  غیرمجـاز  اسـتفاده ی  و  كپـی  دسترسـی،  سـهولت  امـا 
دارایی هـای غیرفیزیكـی، هم چنیـن منافع مادی سرشـاری 
كـه از سوءاسـتفاده و بهره منـدی رایـگان از حاصـل ابـداع، 
انگیزه هـای  می آیـد،  به دسـت  دیگـران  خالقیـت  و  ابتـكار 

سوءاسـتفاده و تقلـب در ایـن حـوزه را بـاال بـرده اسـت. 
تردیـدی نیسـت كـه حمایـت موثـر از مالكیت هـای فكـری، 
موجـب ایجـاد كسـب وكارهای جدیـد، توسـعه، اشـتغال و 
درنهایـت رشـد و توسـعه ی اقتصـادی جامعـه می شـود و 
یـک حمایـت مفیـد و موثر نیز مسـتلزم بسـیج و همكاری 
گروه هـای  تعامـل  اسـت.  حـوزه  ایـن  ذی نفعـان  همـه ی 
ایـن دارایی هـا سـروكار دارنـد، می توانـد  بـا  كـه  متفاوتـی 
تضمیـن كننـده ی حمایتـی موثـر از ایـن دسـت دارایی هـا 

باشد:
1- صاحبـان و تولیدكننـدگان آثـار مالكیـت فكـری در جایگاه 
ذی نفعـان اصلـی ایـن حـوزه، نخسـت بایـد بـا حقـوق خـود 
آشـنا شـوند و شیوه ی پی گیری و چگونگی حمایت از حقوق 
خویـش را دریابنـد، سـپس بـا هم گرایـی و هم افزایـی تـوان 
و دانـش خـود و بـا صدایـی واحـد، مطالبـات خـود را در این 

حـوزه اعـالم كنند.
2- مصرف كننـدگان در جایـگاه اسـتفاده كنندگان نهایـی از 

“

“

حمایت موثر از مالكیت های 
فكری، موجب ایجاد 

كسب وكارهای جدید، توسعه، 
اشتغال و درنهایت رشد
 و توسعه ی اقتصادی

 جامعه می شود.
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روز جهانی مالكیت فكری
دكتر محمدمهدی بهکیش

نایب رئیس و دبیرکل کمیته ی ایرانی اتاق 
بازرگانی بین المللی

ســطح كشــور.
مركز  و  صنعتی  مالكیت های  كل  ادار ه ی  حاضر،  حال  در 
مالكیت معنوی، متولی عالئم تجاری و اختراعات طرح های 
از  مهمی  بخش  متولی  ارشاد  وزارت  است.  صنعتی 
مالكیت های ادبی و هنری است. شورای عالی انفورماتیک 
و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات متولی بخش نرم افزار 
است، وزارت ارشاد بخش دیگری از مسائل مالكیت فكری 
استقرار  با  دادگستری  وزارت  دارد.  به عهده  را  نرم افزار 
وزارتخانه،  آن  در  فكری  مالكیت  سیاست گذاری  شورای 
به دنبال تاسیس آكادمی WIPO در ایران است. وزارت علوم 
و معاونت علمی ریاست جمهوری بخش دیگری از مالكیت 

فكری را سرپرستی می کند.
لذا اولویت دوم و مهم ما این است كه متولی واحدی برای 
مالكیت فكری از سوی دولت تعیین شود و تا تعیین این 
از تمامی  Intellectual Property Board متشكل  متولی، 
محترم  ریاست  در  ترجیحا  و  شود  تشكیل  فوق  اركان 
جمهوری یک فرد خاصی این نهاد را سرپرستی و اداره کند.

سابقه ی قانون گذاری برای حمایت از مالكیت فكری در ایران 
به بیش از 80 سال قبل برمی گردد و در طی این سال ها و 
به ویژه در 20 سال اخیر، ایران به كنوانسیون های بین المللی 
از جمله كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی 
فكری  مالكیت  جهانی  سازمان  تاسیس  كنوانسیون  و 

پیوسته است.
امروز نقش اساسی در اقتصاد و توسعه ی پایدار را تولید 
علم به عهده دارد، از این رو، دولت ها در این عرصه نقش 
مناسبی  محیط  باید  یک سو  از  داشت؛  خواهند  مهمی 
ایجاد كنند كه تولیدكنندگان علم و دانش و پدیدآورندگان 
آثار فكری با اطمینان بتوانند فعالیت كرده و از نتایج تولید 
چه  هر  توسعه ی  و  تولید  به  و  شده  منتفع  خود  فكری 
آن ها  از  حمایت  دیگر،  سوی  از  و  بپردازند  دانش  بیش تر 
برای رشد علمی محدود  كه فضا  باشد  به گونه ای  نباید 
شود؛ چون همواره پیشرفت در یک علم بر استفاده از آثار 

پدیدآورندگان قبلی استوار است.
حقوقی  ابزار  اهداف،  این  به  رسیدن  به منظور  بنابراین، 
ویژه ای نیاز است، ابزار حقوقی كه برای حمایت از تراوشات 
نقش  هنر  و  ادب  علم،  صنعت،  حوزه های  در  بشر  فكری 

تعیین كننده و مهمی دارد، »حقوق مالكیت فكری« است.
در  بین المللی  بازرگانی  اتاق  ایرانی  كمیته ی  دبیرخانه ی 
راستای تحقق این اهداف دو اقدام مهم زیر را در اولویت 

می داند:
1- الحاق به كنوانسیون ِبرن كه تا به حال، 172 كشور به این 
كنوانسیون ملحق شده اند؛ ولی هنوز ایران تصمیم راسخی 

برای الحاق به این كنوانسیون اتخاذ نكرده است.
ــرای مالكیــت فكــری در  ــی خــاص ب 2- تعییــن یــک متول
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1. ICC Commission on Intellectual Property
2. Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy )BASCAP(

طریــق  از  بین المللــی  بازرگانــی  اتــاق  اقدامــات 
كمیســیون های آن انجــام می شــود و یكــی از آن هــا، 
كمیســیون مالكیــت فكــری اســت؛ کمیســیون 
مالکیــت فکــری بــا ایــن هــدف تاســیس شــده 
اســت كــه در زمینــه ی مالكیــت فكــری سیســتمی را 
ایجــاد کنــد و گســترش دهــد كــه حمایــت از تجــارت 
ــه ی  ــرمایه گذاری در زمین ــهیل س ــی، تس بین الملل
ابداعــات و اختراعــات و درنهایت توســعه ی پایــدار را 

تامیــن كنــد.
صنایع و تجارت های مبتنی بر مالكیت فكری امروزه 
بخش مهم و عمده ای از حیات اقتصادی كشورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه را تشكیل می دهند 
از  بخش  این  حیات  تقلب  و  جعل  آن كه  عین  در  و 
اقتصاد را به شکل اساسی تهدید و خطرات بسیاری 
ویژه ی  طبع  به واسطه ی  می كند،  آن  متوجه  را 
مالكیت های فكری، جعل و تقلب در آن بسیار ساده تر 
انجام می شود و در عین حال، كشف و تعقیب آن نیز 

دشوارتر است. 
تهدیــد ســرمایه گذاری در مالكیت هــای فكــری بــه 
معنــای آن اســت كــه بخــش مهمــی از زمینه هــای 
خواهــد  بیــن  از  جوامــع  پیشــرفت  و  توســعه 
ــز هــر روز  رفــت و گســتره ی ایــن جعــل و تقلــب نی
گســترده تر می شــود، به گونــه ای كــه بــر پایــه ی 
آخریــن گزارش هــا تخمیــن زده می شــود كــه ارزش 
ــری  ــای فك ــل دارایی ه ــب و جع ــزان تقل ــی می جهان
بــه 2/3 تریلیــون دالر آمریــكا  در ســال 2022م. 
برســد. بــه همیــن دلیــل، كمیســیون مالكیــت 
فكــری اتــاق بازرگانــی بین المللــی1 پــروژه ی باســكپ 
)BASCAP(2یــا همــان اقدامــات تجــاری بــرای مقابلــه 

بــا جعــل و تقلــب در زمینــه ی مالكیت هــای فكــری 
را راه انــدازی كــرد، حركتــی كــه بایســتی از طــرف 
ــب  ــن كس ــده و ضم ــاز ش ــب و كار آغ ــان كس صاحب
آگاهی هــای الزم، بــا هم گرایــی، صــدای واحــدی را بــه 
گــوش دولت هــا برســاند تــا دولت ها حمایــت مفید 
و موثــری را از مالکیــت فکری ســامان دهند؛ در عین 
حــال، مصرف كننــدگان را نیــز دربــاره ی معایــب 
فــراوان و آثــار زیان بــار اقتصــادی جعــل و تقلــب 
مالكیت هــای فكــری آگاه كنند. كمپیــن "كاالی تقلبی 
هزینه بــردار اســت، مــن كاالی اصــل می خــرم" نیــز 

ــدازی شــده اســت. ــروژه راه ان ــن پ ــل همی در ذی
بازرگانی  اتاق  در  كه  اقداماتی  تمامی  همانند 
برنامه های  و  پروژه ها  می شود،  انجام  بین المللی 
اتاق، بایستی از طریق كمیته های ملی اجرایی شود و 
در عین حال، كمیسیون مالكیت فكری با ایجاد بخش 
ویژه ای با نام باسكپ، خدمات فنی و آموزشی الزم را 

در این زمینه به كمیته های ملی ارائه می دهد3. 
در تركیه، باسکپ از سال 2011م. برای تقویت حمایت 
از مالكیت فكری آغاز به كار كرد و نخستین اقدامات 
برگزاری سمینارهای مالكیت  از  بود  نیز عبارت  آن 
فكری و انتشار نشریات و پشتیبانی از كمپین های 
حمایت از مالكیت فكری. در سال های 2011 و 2012م. 
دو سمینار در تركیه برگزار شد و ترجمه ی نقشه ی 
راه مالكیت فكری به تركی و برگزاری سمیناری برای 
بررسی نسخه ی تركی نقشه ی راه، نتیجه ی كنفرانس 
دومی بود كه در سال 2012م. برگزار شد. در سال 
2013م. تركیه كمپین "كاالی تقلبی هزینه بردار است، 
من كاالی اصل می خرم" را كه در واقع كمپینی برای 

آگاهی مصرف كنندگان است، راه اندازی كرد.

https://iccwbo.org/Bascap :3 - برای آگاهی بیش تر در این باره می توانید به صفحه ی اختصاصی باسكپ  )در سایت اتاق بازرگانی بین المللی( به نشانی زیر مراجعه كنید

با سكپ چیست؟
سال  در  خود  تاسیس  زمان  از  بین المللی  بازرگانی  اتاق 
بخش  نماینده ی  فراگیرترین  به عنوان  تاكنون،  1919م. 
با  آن،  خصوصی در جهان و در عین حال تنها نماینده ی 
نقش  مقررات،  و  سیاست ها  استانداردسازی  در  تالش 
منحصر به فردی را در تسریع و تسهیل مراودات تجاری در 
سطح بین المللی ایفا کرده است و ضمن تدوین و پیشنهاد 
ضابطه های  و  رقابت  بر  مبتنی  تجاری  سیاست های 
مبادالت تجاری، نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بازرگانان 
كارآفرینان صنعتی، تجاری و معدنی در سراسر جهان  و 
در  بازرگانی  اتاق های  با  گسترده ای  ارتباط  برقراری  دارد. 
كشورهای مختلف جهان و در عین حال، ارتباطات وسیع 
با سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، 
همكاری  و  توسعه  سازمان  و  جهانی  تجارت  سازمان 
اقتصادی، جایگاهی یكتا و منحصربه فرد به اتاق بازرگانی 
بخشیده است كه در سطح بین المللی بدیل و رقیبی ندارد.

هـدف نهایـی اتاق بازرگانـی بین المللی كمک به توسـعه ی 
اقتصادی از طریق تسـهیل و تسـریع مبادالت و معامالت 

تجـاری در عرصه ی بین المللی اسـت.
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باسكپ در ایران
توجـه بـه باسـكپ و تـالش بـرای اجرایـی کـردن آن در ایـران بـا انعقـاد تفاهم نامـه ای 
در سـال 1394 بیـن كمیتـه ی ایرانـی اتـاق بازرگانـی بین المللـی و شـركت همـكاران 
سیسـتم، آغاز شـد و در نتیجه ی این تفاهم، تاكنون اقدامات زیر انجام شـده اسـت:

1. ترجمه ی نقشه ی راه مالكیت فكری
به زبان فارسی و انتشار آن در سال 1394

این كتاب از انتشارات اتاق بازرگانی بین المللی است كه با هدف طرح مسائل بنیادین مالكیت فكری و معرفی شیوه های موجود 
مدیریت اموال و دارایی های فكری برای كسب وكارها توسط كمیسون مالكیت فكری اتاق بازرگانی تهیه و تدوین شده است.

۲. تهیه، چاپ و انتشار ویژه نامه ی روز جهانی
مالكیت فكری در 6 اردیبهشت 139۵

در این ویژه نامه ضمن بیان اجمالی آثار اقتصادی مالكیت فكری براساس اسناد بین المللی، باسكپ نیز به طور اجمالی معرفی 
شده و با بیان ویژگی ها و لزوم تهیه و تدوین استراتژی ملی مالكیت فكری، نقطه نظرات صاحبان علم و فن در زمینه ی آثار 

اقتصادی مالكیت فكری نیز منعكس شده است.

3. برگزاری سمینار مقابله با نقض مالكیت فكری
در فضای كسب وكار در اسفند 139۵

این سمینار با محوریت معرفی پروژه ی باسكپ، با حمایت اتاق بازرگانی بین المللی و با حضور و سخنرانی مدیر اجرایی باسكپ 
برگزار شد. )گزارش این سمینار در صفحات آتی آمده است( 
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• • •

 تخمین زده می شود كه
 ارزش جهانی میزان تقلب و 

جعل دارایی های فكری در سال 
2022م. به 2/3 تریلیون دالر 

آمریكا برسد.

• • •

به هر کشوری می روند و سمیناری برگزار می شود، در انتها 
به جمع بندی می رسند که از کشور میزبان تشکیل کارگروه 
باسکپ را درخواست کنند. به همین روش متداول، آقای 
استفان فالیا مدیر اجرایی پروژه که از پاریس مهمان ما هستند 
باسکپ  پروژه ی  اجرای  برای  کارگروهی  کردند  درخواست 
تشکیل شود تا فعالیت های مقابله با جعل، سرقت یا تقلب 
در مالکیت فکری را شکل داده تا در فاصله ی زمانی یک سال 
پس از اجرای پروژه در کشور، فعالیت ها را بهبود بخشد.« 
موضوعات  با  سخنرانی   پنج  با  سمینار  این  ادامه،  در 

زیر پی گرفته شد:
• حرکت به سوی تمدن مبتنی بر دارایی فکری با سخنرانی 
دکتر محمدمهدی  بهکیش؛ نایب رئیس و دبیرکل کمیته ی 

ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
•  مالکیت فکری در گذر قوانین و کنوانسیون ها با سخنرانی 
اداره ی  کل مالکیت صنعتی  محمدحسین کیانی؛ رئیس 

ایرانی و رئیس مرکز مالکیت معنوی
•   تجربه ی اجرای پروژه ی باسکپ با سخنرانی استفان فالیا؛ 

مدیر اجرایی پروژه ی باسکپ از اتاق بازرگانی بین المللی
•   اقتصاد و مدیریت مالکیت فکری با سخنرانی دكتر مهدی 
فقیهی؛ مدیركل دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی
شهرام  سخنرانی  با  فکری  دارایی های  از  ارزش آفرینی    •

رضایی؛ استاد دانشگاه تهران

سمینار یک روزه ی »مقابله با نقض مالکیت فکری در فضای 
کسب وکار« 4 اسفند ماه و با حمایت همکاران سیستم و 
کمیته ی ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی و با معرفی پروژه ی 
اجتماعات  سالن  در   )BASCAP( بین المللی  بازرگانی  اتاق 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
این سمینار با پنج سخنرانی و دو پنل تخصصی »معرفی 
باسکپ« و »مقابله با تقلب و کپی غیرقانونی نرم افزارها« 

همراه بود. 
ملک رضا ملک پور؛ قائم  مقام دبیرکل کمیته ی ایرانی اتاق 
بازرگانی بین المللی و مجری این سمینار در معرفی اتاق 
آغاز  و  تاسیس  زمان  »از  گفت:  بین المللی چنین  بازرگانی 
فعالیت اتاق بازرگانی بین المللی نزدیک به 100سال می گذرد 
پاریس مستقر است.  آن در حال حاضر در  و مرکز اصلی 
فعالیت کمیته ی ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی نیز از حدود 
40سال پیش آغاز شده و بخش اعظمی از این مدت  تحت 
نظر دکتر   بهکیش، دبیرکل فعلی کمیته اداره شده است. اتاق 
بازرگانی بین المللی، یک سازمان غیرسیاسی، غیرانتفاعی و 
غیرتجاری بوده و ماموریت آن ترغیب کشورهای جهان به 
اقتصاد رقابتی است و تالش می کند استعدادها و نوآوری ها  
-در شرایط رقابتی عرضه شده تا اشتغال و توسعه محقق 

شود. 
یکی از حوزه های فعالیت اتاق بازرگانی بین المللی، »مالکیت 
فکری« است. از سال 2004، اتاق بازرگانی بین المللی پروژه ی 
 BASCAP )Business Action for Stop Counterfeiting

and Piracy(i یا اقدام تجاری علیه جعل و سرقت دارایی های 

فکری را اجرا می کند. تیم اجرایی پروژه باسکپ پس از آن که، 

سمینار مقابله با نقض 
مالکیت فکری در فضای کسب و کار
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حرکت به سوی
تمدن مبتنی بر دارایی فکری

دكتر محمدمهدی بهکیش
نایب رئیس و دبیرکل کمیته ی ایرانی

اتاق بازرگانی بین المللی

ارزش گذاری  را  فکر  و  ایده  این  و  کرده  پیدا  بازاری  بتواند 
کند. در صورت ارزش گذاری، مالکیت فکری می تواند تبدیل 
یا خدماتی باشد که  کاال  آن  به فرآیندی شود که خروجی 
مشتری دارد؛ در این صورت، این فرآیند می تواند ادامه پیدا 

کرده و گسترش و توسعه  یابد.
جامعه ما باید از یک تمدن کشاورزی و متکی به دارایی های 
فیزیکی مانند زمین، به تمدن مبتنی بر دارایی های فکری 
انتقال یابد. جامعه ی ما به یک کپی کننده از  اختراعات تبدیل 
شده و این در حالی است که در فرآیند کپی ارزش مالکیت 
را هم نمی داند. هر کتاب یا CD را رایگان کپی می کنیم و از 
این کپی رایگان هم راضی و خوشحال هستیم؛ در صورتی که 
باعث شده  امر  دارد. همین  ارزش  و  بوده  دارایی  یک  این 
که هیچ دارایی فکری قابل اعتنایی در داخل کشور به وجود 
نمی آید. هدف از برگزاری این همایش بررسی راهکارهای 
آن دارایی فکری در کشور دارای  ایجاد فضایی است که در 
ارزش شود و قابل ارزیابی باشد. عمال این پایه را بگذاریم 
که حرکت تمدن متکی به دارایی فیزیکی به تمدن مبتنی بر 
دارایی فکری مانند اختراعات، ابداعات، کتاب، طراحی و اثر 
هنری تبدیل شود و فرهنگی ایجاد شود که دارایی فکری را 

محترم بشمارد.

دکتر بهکیش سخنرانی خود را با تاکید بر اهمیت مالکیت 
فکری و ایده در اشکال مختلف آغاز کرد: در وهله ی نخست 
در  ایده  یک  مالکیت  به  فکری  دارایی  یا  مالکیت  دید  باید 
کتاب،  علمی،  نظریه ی  یک  به شکل  و  مختلف  شکل های 
اثر هنری یا اختراع اطالق می شود. دنیا با مالکیت فیزیکی 
مانند زمین، ساختمان و... کامال آشناست و حتی برای این 
اما سند مالکیت  مالکیت اسناد معتبری صادر می شود؛ 
جدید  ایده های  این  گذشته  قرن  چند  در  کجاست؟  فکری 
بود که تحول را در دنیا و به ویژه اروپا که مهد و خاستگاه 
تمدن جدید و انقالب صنعتی بود، به وجود آورد. بستری که 
در اروپا فراهم شد تا بتواند  انقالب صنعتی را شکل دهد 
قوانین مربوط به مالکیت فکری است. اولین قانونی که در 
انگلیس شکل گرفت، درخصوص ثبت اختراع در سال 1623 
و کپی رایت در سال 1706 بود. اگر آن بستر در آن زمان به وجود 

نیامده بود، انقالب صنعتی در سال 1850 رخ نمی داد. 
حرکت صنعتی شدن به این مفهوم است که افراد فکر و 
ذهن زاینده ی صنعتی داشته باشند. این صنایع نمی تواند 
داشته  پرسش گری  ذهن  جامعه  این که  مگر  باشد،  پویا 
باشد. به دنبال آن ایده ها مطرح شود، پس از ارزیابی، بهترین 
ایده انتخاب شده و سپس به یک جریان تجاری سازی تبدیل 
شود. اگر ایده ای به مرحله ی تجاری نرسد، محو می شود. 
همان طور که کشور ما در طول تاریخ اندیشمندانی مانند 
رازی و خیام داشته که نظریه ای علمی را مطرح کردند، اما 

به دلیل عدم تجاری سازی و حمایت مالی حذف شدند. 
ساختمان  یا  زمین  مانند  باید  آن  مالکیت  و  فکری  دارایی 
تا  شود  وصل  تجاری  جریان  یک  به  یعنی  کند  پیدا  ارزش 

دارایی فکری و مالکیت آن
 باید به یک جریان تجاری وصل 
شود تا بتواند بازاری پیدا کرده 

و این ایده و فکر را
 ارزش گذاری کند.

“

“
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جهانی  سازمان  موسس  کنوانسیون  به   1380 سال  در 
مالکیت معنوی ملحق شد و به دنبال آن در سال 1382، به 
موافقت نامه ی مادرید برای جلوگیری از نصب نشانه های  
غیرواقعی مبدا که در ثبت نشان بسیار موثر است و به 
پروتکل آن راجع به ثبت بین المللی عالئم تجارتی، ملحق شد. 
بودن حاکم  در حوزه ی مالکیت صنعتی  اصل سرزمینی 
است به طوری که اگر شرکتی خواستار حمایت از عالمتی 
باشد، باید در قلمرو سرزمین کشور مبدا به ثبت برسد. 
موجب  به  باشد  دیگر  کشورهای  آن  تجارتی  هدف  اگر 
کنوانسیون متناظر باید از تک تک کشورها تقاضای ثبت 
کند. در آن مقطع زمانی، کنوانسیون پاریس تنها ناظری 
به  کنند.  استفاده  آن  از  می توانستند  ایرانی  تجار  که  بود 
به  باید  به طوری که  بود  همراه  مشقت هایی  با  حال  هر 
همه ی کشورهای هدف مراجعه کرده و برای ثبت عالئم 
وکیل گرفته و در جریان بوروکراسی ثبت درگیر می شدند. 
اما با الحاق به کنوانسیون مادرید، بسیاری از این موانع 
ثبت  مشکل  مهنام  و  ایران  دخانیات  شرکت  و  شد  رفع 
بین المللی عالئم تجاری خود را حل کرده و آن را در برخی 
و  مادرید  موافقت نامه ی  اجرای  در  کردند.  ثبت  کشورها 
از  ثبت  اظهارنامه ی  42هزار  به  نزدیک  ایران  آن،  پروتکل 
سوی تجار و صنعت گران غیرایرانی از سال 1383 دریافت 
است. شده  ثبت  آن ها  از  مورد  22هزار  حدود  که  کرد 

موافقت نامه ی لیسبون درخصوص ثبت حمایت بین المللی 
اسامی مبدا بوده که ناظر به نشانه های جغرافیایی است. 
ظرفیت ایران در این حوزه مانند صنایع دستی، فرش، پسته، 
نشان  این  ذیل  می تواند  و  بوده  غنی  بسیار  و...  زعفران 
حمایت بگیرد. موافقت نامه ی مذکور این امکانات را فراهم 
می کند که  نشانه های جغرافیایی در کشورهای  عضو این 
موافقت نامه که 28کشور بوده به رسمیت شناخته شود. 
 PCT )Patent Cooperation معاهده ی همکاری ثبت اختراع
که  است  مهمی  بین المللی  معاهدات  جمله  از   )Treaty

به وسیله ی سازمان جهانی مالکیت معنوی اداره می شود و 
1 48عضو کنوانسیون پاریس عضو این معاهده هستند. 
مخترعان  که  می کند  فراهم  را  امکان  این   PCT سیستم 
برای اختراع خود از طریق تسلیم یک اظهارنامه بین المللی 
واحد، به جای اظهارنامه های متعدد جداگانه در کشورها و 
اتحادیه های منطقه ای متعدد، از حمایت برخوردار شوند. 
ایران نیز حدود یک و نیم سال است که این معاهده را اجرا 
می کند. در حوزه ی مالکیت صنعتی اگر بخواهیم از ضمانت 
اجرایی قوانین بهره مند شویم و حق انحصاری الزم را بگیریم، 
باید این گونه مالکیت ها بنابر پیش بینی قانون به ثبت برسد.
از  دارد،  وجود  اختراع  ثبت  نظام  به  که  انتقاداتی  علی رغم 
سال 1387 نظام بررسی ماهیتی در اختراعات اجرا شد که 
در همکاری با مراکزی، شرایط پذیرش اختراع در صنعت را 

مالکیت فکری در گذر
قوانین و کنوانسیون ها

محمدحسین کیانی
رئیس اداره ی  کل مالکیت صنعتی ایرانی

و رئیس مرکز مالکیت معنوی

از  پس  که  بود  حاکم  برسد،  تصویب  به  جدید  قانون  که 
تصویب قانون در سال 1386 فسخ شد. قانونی راجع به 
حمایت از نشانه های جغرافیایی کاال نیز از قوانین مهم حاکم 
بر این حوزه است که بسیار مهم و موثر است و به رونق 
به  شهرت شان  که  فرش  مانند  دستی  صنایع  کسب وکار 
قلمرو جغرافیایی برمی گردد و مبتنی بر دانش فنی، شرایط 
اقلیمی و مواد اولیه است، اشاره دارد. قانون ثبت اختراعات، 
طرح های صنعتی و عالئم تجارتی در سال 1386 تصویب 
و آیین نامه ی اجرایی آن در سال 1387 ابالغ شد. هم چنین، 
قانون حمایت از پدیدآورندگان نرام افزارهای رایانه ای مصوب 
سال 1379 وجود دارد که از نرم افزارها با ادبیاتی مستقل از 
ادبیات ثبت اختراعات و مالکیت ادبی و هنری حمایت می کند.
امروزه سازمان ثبت با توجه به تحوالتی که در حوزه ی مالکیت 
صنعتی انجام شده است و نیازهایی که وجود دارد، قانون 
نسبتا جامع تری به نام »قانون جامع مالکیت صنعتی« را 
در قالب طرح پی گیری کرده و در حال حاضر فرآیند تصویب 
آن در کمیسیون های تخصصی به ویژه کمیسیون قضایی 
مجلس شورای اسالمی در حال انجام است. عالوه بر این که 
در این طرح، قوانین حوزه ی ثبت اختراعات، طرح های صنعتی 
و عالئم تجارتی به روز می شوند، سه مصداق بسیار مهمی 
که در توسعه ی کسب وکار و جلوگیری از نقض مالکیت فکری 
و تقلب موثر است، یعنی ثبت حمایت از مدل های مصرفی 
رقابت  از  جلوگیری  و  تجاری  اسرار  کوچک(،  )اختراعات 
غیرمنصفانه به موارد مشمول حمایت اضافه شده  است.
ایران از سال 1337 عضو کنوانسیون پاریس بوده و در سال 
1377 اصالحات استکهلم این کنوانسیون را پذیرفته است. 

محمدحسین کیانی با اشاره به این که انتظار می رود این 
سمینار راهکارهای خوبی را برای جلوگیری از نقض و تقلب 
صنعتی  ایده های  و  اختراعات  تجاری،  عالئم  صاحبان  از 
را  خود  سخنرانی  دهد،  پیشنهاد  فکری  مالکیت  کل  در  و 
تحوالت  درباره ی  گزارشی  نخست  داد؛  ارائه  بخش  دو  در 
سند  ذیل  در  اخیر  سال   15 که  صنعتی  مالکیت  حوزه ی 
اقتصادی  توسعه ی  برنامه های  همین طور  و  چشم انداز 
آماری  مرور  دوم،  قسمت  در  و  است  افتاده  اتفاق  کشور 
تجارتی،  عالئم  اختراع،  ثبت  حوزه ی  در  که  آن چه  درباره ی 
طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی رخ داده است.

گفـت:  ایرانـی  صنعتـی  مالکیـت  کل  اداره ی   رئیـس 
از  ثبـت  سـازمان  در  معنـوی  مرکـز مالکیـت  فعالیـت 
آغـاز  تجارتـی  عالئـم  ثبـت  اداره ی  قالـب  در   1304 سـال 
صنعتـی  مالکیـت  قانـون  نخسـتین  تصویـب  بـا  و  شـد 
زیرمجموعـه ی  معنـوی  مالکیـت  مرکـز  گرفـت.  شـکل 
قضاییـه  قـوه  و  کشـور  امـالک  و  اسـناد  ثبـت  سـازمان 
بـوده و اهـم اقدامـات مرکـز مالکیـت معنـوی عبارتنـد از: 
• به روز کردن قوانین و مقررات در زمینه ی ثبت مالکیت 

صنعتی
• ارتقای آگاهی های عمومی و فردی در ارتباط با بخش های 

درون سازمانی و برون سازمانی
• ارائه ی خدمات الکترونیکی و بانک های اطالعاتی 

سال  در  معنوی  مالکیت  قوانین  نخستین  وضع  از  پس 
و  تجارتی  عالئم  ثبت  حوزه ی  در  جامع تری  قانون   ،1304
اختراعات در سال 1310 تصویب شد که برای نخستین بار 
اختراعات را تحت پوشش قرار داد. این قانون تا سال 1386 
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یک سال )حتی آخرین روز 12ماهه حق تقدم( به آن اداره ی 
ملی برای ثبت اختراع مراجعه کند نسبت به سایرین که بعد 
از تاریخ تسلیم اظهارنامه مقدم درکشور مبدا اظهارنامه 
برای  این زمان  تسلیم کرده اند، حق تقدم خواهد داشت. 

متقاضیان ثبت عالئم تجاری 6ماه است.
از دیگر مزایای قانون سال 1386 هماهنگی آن با معاهدات 
شده  رعایت  استانداردهای  و  صنعتی  مالکیت  با  مرتبط 
اعم  مدنی  و  کیفری  ضمانت  اجراهای  البته  آن هاست.  در 
مواجهه ی  پیش بینی  و  نقدی  جزای  زندان،  مجازات  از 
شبه قضایی که به طور شفاف و صریح در این قانون آمده، 

یکی دیگر از نقاط قوت این قانون محسوب می شود. 
از  پیش بینـی نظـام بررسـی ماهـوی و اصـل رفتـار ملـی 
دیگـر مـواردی اسـت کـه در قانـون سـابق نبـود و رعایـت 
اتبـاع خارجـی  نمی شـد، به طوری کـه هزینـه ی ثبـت بـرای 
10برابـر داخلی ها و مغایر با اصـل National Treatment بود 
کـه در قانـون 1386 اصـالح و یکسان سـازی شـد. هم چنیـن 
موضـوع طـرح صنعتـی برای نخسـتین بـار در قانـون اخیر 
پیش بینـی شـد کـه در حـال حاضر نزدیـک به 22هـزار طرح 
صنعتـی در ذیـل همین قانون ثبت شـده اسـت. پیش بینی 
را  کـه منافـع عمومـی  اجبـاری در حوزه هایـی  مجوزهـای 

تهدیـد می کنـد در حـوزه ی اختـراع بـرای اولیـن بـار در نظام 
حقوقی ما لحاظ شـده اسـت. البته متاسـفانه این ظرفیت، 
کـه در دوران تحریـم و در حـوزه ی نفـت می توانسـت کامـال 
مثمرثمر باشـد، مورد اسـتفاده قرار نگرفـت در صورتی که 
آمریـکا به عنـوان پیـش گام حـوزه ی اختـراع از ایـن ظرفیـت 

به طـور متعـدد اسـتفاده کـرده اسـت. 
پیش بینی  مشهور،  تجاری  عالئم  از  حمایت  این،  عالوه بر 
تجاری،  عالئم  از  استفاده  اجازه ی  کنترل  برای  مکانیسمی 
امکان ورود دادسرا به پرونده های نقض حقوق، پیش بینی 
شعب خاصی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به مالکیت 
صنعتی از نقاط برجسته ی قانونی فعلی است که در قانون 
سابق دیده نشده بود. آمار 11ماهه ی گذشته نشان می دهد 
حوزه ی اختراع نسبت به سال قبل 40درصد رشد کرده که 
می تواند مسیر خوبی برای اتکای کشور به صادرات غیرنفتی 

و توسعه ی کسب وکار در این زمینه ها باشد.

جدید، ابتکاری و کاربردی بودن در صنعت تعریف کرد. 
در حال حاضر کم تر از 20درصد اظهارنامه های درخواستی 
مانند  کشوری  در  عدد  این  دارند.  را  اختراع  ثبت  شرایط 
آمریکا یا ژاپن 60درصد است یعنی 60درصد اظهارنامه ها 
به ثبت می رسند. این آمار نشان می دهد مشکل بررسی 
ماهیتی نیست بلکه مشکل همان ارتباط بین صنعت و 

دانشگاه  است.

با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری و مراجع داخلی 
اقداماتی در این رابطه انجام شده است، هم چنین حدود پنج 
سال گذشته با سازمان بورس و پارک علم و فناوری پردیس 
یک پروتکل همکاری امضا شد تا اختراع، طرح های صنعتی و 
تجاری که در مرجع به ثبت می رسد با کمک بازار بورس وارد 
بازار شود. به هر حال، بورس به بازارهای هدف دسترسی 
دارد و می تواند این حلقه مفقوده بین صنعت و تجارت را 

پوشش دهد.
به طور  فکری  مالکیت  جهانی  روز  ویژه ی  سمینارهای 
به  عمومی  آگاهی  ارتقای  به منظور  ساله  همه  مرتب 
شده  برگزار  آن  حاشیه ی  در  آموزشی  کارگاه های  همراه 
مهم  بسیار  پروژه ی  که  است  سال  دو  اکنون  هم   است. 
TISC )Technology and Innovation Support Centers(iدر 

همکاری با سازمان جهانی مالکیت فکری در حال انجام است 
تربیت مدرس،  دانشگاه  در  آن  به  و سه نشست مربوط 
ثبت  سازمان  و  تهران  دانشگاه  فناوری  و  علمی  معاونت 
و توسعه  تحقیق  برگزار شده است. همه ی مراجع مهم 

حضور  جلسات  این  در  فناوری  و  علم  پارک های  و  کشور 
داشتند. هم چنین متولیانی که از سازمان جهانی مالکیت 
فکری  در این جلسات آمدند، نحوه ی دسترسی مخترعان 
آموزش  را  دنیا  اطالعاتی  بانک های  به  ایرانی  محققان  و 

می دهند. 
حضور ایران در جلسات متعدد خصوصا اصالح معاهدات 
سازمان جهانی مالکیت فکری و مجامع عمومی ساالنه، 
به ویژه در حوزه ی منابع ژنتیک و دانش سنتی که نقطه ی 
قوت ایران بوده، پررنگ است. در این سال های اخیر، سازمان 
ثبت در حمایت از مالکیت صنعتی پروتکل های همکاری را 
با کشورهایی مانند چین، ترکیه، روسیه، دانمارک و ایتالیا 
از حقوق مالکیت  اقدام موثری در حمایت  که  امضا کرده 
هم چنین  است.  هدف  بازارهای  در  طرفین  تجار  صنعتی 
حال  در  گرجستان  و  فرانسه  روسیه،  با  موافقت نامه ای 
با  متعددی  کارگاه های  است.  امضا  تشریفات  گذراندن 
آمار  البته  اجراست.  حال  در  اکو  عضو  کشورهای  حضور 
حدود  می دهد  نشان  اکو  صنعت  بخش  مدیر  از  نقل  به 

60درصد اختراعات آن متعلق به ایران است.
از اوایل سال 1391، تمام فرآیندهای ثبت ما یعنی تسلیم 
اظهارنامه و تغییرات بعدی نسبت به ثبت در پرتال سازمان 
قابل انجام و پی گیری بوده و دفترچه های راهنما به زبان های 
فارسی و انگلیسی روی پرتال موجود است. هم اکنون در 
پرتال سازمان ثبت خدمات جست وجو وجود دارد و تمام 
اختراعات ثبت شده، عالئم تجاری و طرح های صنعتی که از 
قبل در سازمان موجود بوده، دردسترس پژوهش گران و 

تجار است.  
از مزایای قانون فعلی باید به حق تقدم اشاره کنیم که در 
قانون سابق وجود نداشت، اما در قانون سال 1386 برای 
نخستین بار لحاظ شد. براساس آن، متقاضی ثبت اختراع از 
تاریخ تسلیم اظهارنامه یک سال حق تقدم خواهد داشت 
که برای ثبت اختراع به کشورهای دیگر عضو کنوانسیون 
پاریس مراجعه و تقاضای ثبت اختراع کند و اگر در این اثنا 
یا همان  اتباع سایر کشورها  اظهارنامه  ی  دیگری توسط 
شود،  کشور  آن  اختراع  ثبت  ملی  اداره ی  تسلیم  کشور، 
شخصی که زودتر از سایرین اظهارنامه ی خود را در اداره ی 
ملی یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس تسلیم و 
فایل کرده بر دیگران مقدم است و اگر در این فاصله ی زمانی 

“

“

در مورد "تجاری سازی
مالکیت صنعتی" مشکل 
اساسی به ارتباط صنعت

 و دانشگاه برمی گردد 
که بسیار ضعیف است.
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پارادایم های اقتصاد مدرن 
در اروپا 

از کاالی اساسی به سمت 
اقتصاد دانش بنیان 
در حال تغییر است. 

“

“

بـا مقامـات دولتـی بـه تفاهـم برسـیم و بـا سیاسـت گذاران 
 WIPO و WCO، WTO، OECD  ارگان هـای غیردولتـی ماننـد

و بسـیاری از سـازمان بین المللی دیگر کار  کنیم. 
تیـم اجرایـی پـروژه با گروه هـای ملی و دفاتـر مالکیت فکری 
محلـی از نزدیـک کار می کنـد، سـپس بـه سـراغ مقامـات 
دولتـی و سیاسـت گذاران مـی رود و بـه آنـان توصیه هایـی را 
ارائـه می دهـد. وقتـی سیاسـت گذاران ببیننـد کـه مشـکل 
آن قـدر بـزرگ اسـت و تاثیر جعل و سـرقت دارایی های فکری 
بـر جامعـه، مصرف کننـده و دولـت چه قـدر اسـت، متوجـه 
می شـوند تـا بـا جعـل و سـرقت دارایی هـای فکـری مبـارزه 
کننـد و منابـع مناسـب بـه آن تخصیـص بدهنـد. ایـن تیـم 
بـرای بـاال بـردن آگاهـی مصرف کننـدگان در سـطح جهانـی 
مبـارزه ای را شـروع کـرده تا به مصرف کنندگان نشـان  دهد 
کـه جعـل و سـرقت دارایی هـای فکـری مسـئله ی مهمـی 
اسـت و بـر بهداشـت و سـالمت، امنیـت شـغلی و اقتصـاد 
مصرف کننـدگان  تـا  می کنـد  کمـک  ایـن  می گـذارد.  تاثیـر 
نقـش شـخصی و مسـوولیت خـود را درک کـرده و کاالی 

جعلـی نخریـده و اسـتفاده نکنند. 
در حـال حاضـر بیش از 25کشـور در این اقدامات مشـارکت 
دارنـد و چنـد کشـور دیگـر نیـز خواهـان پیوسـتن بـه تیـم 
اجرایی باسـکپ هستند. امیدواریم ایران یکی از کشورهایی 

باشـد کـه به شـرکای ایـن تیـم می پیوندد.
فالیـا در ادامـه بـه 25 اقـدام ضـروری بـرای اجـرای حقـوق 
بازرگانـی بین المللـی و باسـکپ  اتـاق  کـه  مالکیـت فکـری 
به منظـور ارتقـای آگاهـی عمومی دربـاره ی ماهیـت جهانی 
جعـل و سـرقت دارایی هـای فکـری و اعمـال قانـون درباره ی 

اسـتفان فالیـا در ابتـدای سـخنانش گفـت: همان طـور کـه 
دبیـر کل اشـاره کـرد پارادایم هـای اقتصـاد مـدرن در اروپا از 
کاالی اساسـی به سـمت اقتصاد دانش بنیـان در حال تغییر 
اسـت، بـه ایـن ترتیب، ما بایـد قدم هـا را یکی پـس از دیگری 

در جهـت ایـن تحـول برداریم.
ضـرری کـه تجارت کاالهـای غیرقانونی به تجـارت بین الملل 
وارد کـرده، بسـیار درخـور توجـه اسـت. در سراسـر دنیـا، 
میلیون ها جنس مصرفی از کاالی لوکس گرفته تا نوشابه، 
لوازم آرایشـی، وسـایل الکترونیکی، قطعه ی تقلبی اتومبیل 
و... جـان مصرف کننـدگان را بـه خطـر می انـدازد. عالوه بـر 
آن، کسـب وکارها از بیـن رفتـه و جوامع صدها میلیـارد دالر 
مالیـات و صدهـا هـزار فرصـت شـغلی را از دسـت داده اند. 
در مـاه آوریـل گذشـته گزارشـی از سـوی ICC منتشـر شـد 
کـه نشـان می دهد تجارت جهانـی کاالهای جعلی، هم چنین 
سرقت دارایی های فکری در سال 2003 معادل 250میلیارد 
دالر و در سـال 2013 معـادل 480میلیـارد دالر بـود. بـه این 
ترتیـب، 2/5درصـد تجارت دنیـا و 5درصد تجـارت اروپا را به 

خـود اختصاص داده اسـت. 
باسـکپ کسـب وکارهای مختلف را در نقش  های مختلف در 
جهـت مبـارزه با جعل و سـرقت مالکیت فکـری متحد کرده 
و بـا دولـت، مردم و رسـانه ها همکاری می کنـد. هدف دیگر 
آن، رسـاندن صدای صاحبان کسـب وکار بـه دولت ها، عموم 
و رسانه ها و افزایش آگاهی و درک عمومی نسبت به جعل 
و سـرقت آثار که به آسـیب های اقتصادی و اجتماعی منجر 
می شـود از طریق رسـانه های جمعی اسـت. برای دستیابی 
بـه ایـن اهـداف بایـد در باالتریـن سـطوح سیاسـت گذاری 

تجربه ی
اجرای پروژه ی باسکپ

استفان فالیا
مدیر اجرایی پروژه ی باسکپ از
)ICC( اتاق بازرگانی بین المللی



• 25اقدامات تجاری برای توقف جعل و سرقت دارایی های فکری اقدامات تجاری برای توقف جعل و سرقت دارایی های فکری 24 •

دولت هـا بـرای حمایـت از اجـرای قوانیـن حقـوق مالکیـت 
فکـری همـکاری شـود. 

25- تبـادل اطالعـات بـا دولت های خارجی، به ویـژه نیروهای 
کنتـرل مرزی برای شناسـایی و کشـف موارد جعـل و تقلب، 

یابد.  افزایش 
ایـده ی باسـکپ 25 ایـن اسـت کـه از طریـق اتـاق بازرگانـی 
بین المللـی بـا دولت هـا ارتبـاط برقـرار کـرده و نظام هـای 
اعمـال قانـون دربـاره ی جعـل و سـرقت دارایی هـای فکـری 
 ICC   را در سـطح ملـی و منطقـه ای ایجـاد کنـد؛ کمیته هـای
در سراسـر دنیـا می تواننـد بهتریـن روش هـا بـرای مقابله 
بـا نقض مالکیـت فکـری را در اختیـار دولت هـا و تدوین گران 

سیاسـت ها قـرار بدهنـد.
از  نمونـه  چنـد  می خواهـم  خـود  سـخنرانی  خاتمـه ی  در 
وضعیـت موجـود در کشـورهای دیگـر ارائه کنـم؛ در ترکیه، 
یـک کنفرانـس در سـال 2011 در آنکارا شـروع کردیم، همانند 
همین کنفرانسـی که در این جا برگزار شـده اسـت؛ به دنبال 
آن کارگروهـی تشـکیل شـد و بـا دفاتـر دولتـی ترکیـه آغـاز 
بـه کار کرد. باسـکپ نقشـه ی راهی را تهیه کرد کـه در ابتدای 
 ICC .آن کمپیـن آگاه سـازی کارمنـدان ترکیـه راه انـدازی شـد
بـا مسـووالن دولتـی ترکیـه جلسـه ای در چارچوب باسـکپ 
داشـت و گـزارش کشـوری ترکیـه تهیه و یـک کالس مالکیت 
فکـری برگزار شـد. باسـکپ نامـه ای متعاقبا به موسسـات 
ترکیه فرسـتاد و گفت که در قوانین مالکیت فکری و اسـناد 

ترکیـه مالحظـات و نگرانی هـای باسـکپ لحاظ شـود. 
دربـاره ی  روسـیه، باسـکپ قبـال بـا ICC کار می کرد تـا این که 
یـک مالقـات کاری مسـکو راه انـدازی و مالحظـات باسـکپ 
در سـال 2012 در دفاتر قرار داده شـد. همکاری مسـووالن 
دولتـی و پیش گامـان کسـب وکار و اقدامـات متعـددی کـه 
ایـن  در زیربنـای حقـوق مالکیـت فکـری اتخـاذ شـده، در 
میـان راهگشـا بـود. همیـن کار را بـا هنـد، ویتنـام، پاناما، 
گرجسـتان، فیلیپین، پاکسـتان و مالزی انجام دادیم و این 

فهرسـت روز بـه روز بلندتـر می شـود.
باسـکپ در حـوزه ی مالکیـت فکـری حـرف اول را می زنـد 
و امیـد داریـم در ایـران بتوانیـم در ایـن زمینـه همـکاری 

داشـته باشـیم. 

“
“

جریمه ها و مجازات 
در حوزه ی مالکیت فکری 

از جمله جریمه های 
مالی باید آن قدر سنگین 
باشند که مشوق های 

جعل را خنثی کنند.

آن پیشـنهاد کرده انـد، اشـاره کـرد: باسـکپ 25، فهرسـتی 
از اقدامـات موثـری دربـاره ی چارچـوب قانونـی اسـت کـه 
هـر دولتـی بایـد در کشـور خـود داشـته باشـد تـا بتوانـد با 
جعـل و سـرقت دارایی هـای فکـری مقابلـه کنـد. در واقـع، 
هـر کشـوری اقدامـات قانونـی متناسـب با شـرایط خـود را 
اعمال می کند. البته برخی اقدامات هسـتند که بهتر اسـت 
کشـورها در چارچـوب قانونـی خود بـرای مقابله بـا جعل و 
سـرقت دارایی هـای فکـری بگنجاننـد. باسـکپ 25 بهتریـن 
عملکردها در هر حوزه ی سیاسـت گذاری را نشـان می دهد 

که عبارتنـد از:

کاالهـای  علیـه  داده شـود  اختیـار  گمـرک  بـه مقامـات   -1
صادراتـی، وارداتـی، در حال ترانزیت یـا در هر موقعیت دیگر 
کـه مشـکوک بـه جعـل امـوال فکـری اسـت، اقـدام اجرایـی 

انجـام دهنـد.
ترخیـص  تـا  شـود  داده  اختیـار  گمرکـی  مقامـات  بـه   -2
کاالهایـی را کـه مشـکوک بـه نقـض قوانین حقـوق مالکیت 

فکـری اسـت، بـه تعویـق بیندازنـد.
3- اعالم این مطلب که مناطق آزاد تجاری در حوزه ی قدرت 
گمرک ملی هسـتند و به گمرک ملی اختیار نامحدود برای 

اجرای قوانین حقوق مالکیت فکری داده شـود.
4- بـه گمـرک اجـازه داده شـود کاالهـای مشـکوک به جعل 

حقـوق مالکیت فکـری  را نابـود کند.
5- هزینه ی انبار کردن و امحای این کاالها باید از جعل کننده 

حقوق مالکیت فکری گرفته شود.
6- بـه دارنـدگان حـق مالکیـت فکـری اجـازه داده شـود کـه 
بتوانند به دسـتور دادگاه، منشـا و شـبکه ی توزیع کاالهای 

جعلـی را افشـا کنند.
7- بـه دارنـدگان حـق مالکیـت فکـری اجـازه داده شـود برای 
جلوگیری از جعل حقوق  شـان اقدامات موقتی انجام دهند.
8- بـه دادگاه هـای ملـی اجـازه داده شـود تـداوم جعـل را 

ممنـوع کننـد.
9- بـه مقامـات قضایـی اجـازه داده شـود بنا به درخواسـت 
دارنـده ی حـق، دسـتور امحـای کاالهـای جعلـی داده شـود، 

بـدون این کـه بـه جعل کننـده غرامتـی پرداخـت شـود. 
10- بایـد بـه دارنـدگان حـق کـه از جعـل آسـیب دیده انـد، 

شـود. پرداخـت  غرامـت  کامـل  به طـور 

11- بایـد تمامـی هزینه هایـی کـه دارنـده ی حـق بـرای انجـام 
تحقیقـات و اقدامـات قانونـی علیـه جعل کننـده متحمـل 

شـده اسـت، بـه او پرداخـت شـود.
12- بایـد برای سـرقت مالکیت فکری جریمـه در نظر گرفته 
شـود و بـرای کاالهایـی که با سـالمت و ایمنی افـراد مرتبط 

هسـتند، جریمه های سـنگین تری در نظر گرفته شـود.
آن قـدر  بایـد  مالـی  از جملـه جریمه هـای  13- جریمه هـا، 

سـنگین باشـند کـه مشـوق های جعـل را خنثـی کننـد.
14- بـه مقامـات اجرایـی ایـن اختیـار داده شـود کـه کاالهای 

مشـکوک بـه جعلـی بـودن را توقیـف کنند.
15- بـه مقامـات اختیار داده شـود که همه ی کاالهای جعلی 
و مـوادی را کـه برای سـاخت کاالهـای جعلی بـه کار می روند 

امحا یا مصـادره کنند.
16- اطمینـان حاصـل شـود کـه قوانیـن کیفـری ناظـر بـر 
فعالیت هـای غیرقانونـی مربـوط بـه جعـل حقـوق مالکیت 

فکـری پیش بینـی شـده  اسـت.
17- بـه مقامـات اجرایـی اجـازه داده شـود بـدون نیـاز بـه 
شـکایت، دربـاره ی نقض حقوق مالکیت فکـری تحقیق کرده 

یـا اقـدام قانونـی کنند.
از جملـه  اسـتانداردها  پذیـرش  و  توسـعه  از طریـق   -18
اسـتفاده ی مناسـب از تکنولوژی هـای پیشـرفته، اقدامـات 

انجـام گیـرد. پیش گیرانـه موثرتـری 
19- ایـن مسـئله توضیـح داده شـود کـه اپراتورهـا به دلیـل 
ارائـه ی خدماتـی که مـردم را بـه خریـد کاال و خدمات تقلبی 

ترغیـب می کند، مسـوول شـناخته می شـوند.
20- اعـالم اخطـار و اقـدام علیه واسـطه هایی کـه رابط هایی 

را بـرای جعل کننـدگان مالکیت فکـری فراهم می کنند.
21- بـه دادگاه هـا اجـازه داده شـود از واسـطه ها بخواهنـد 

بـرای شناسـایی جعل کننـدگان همـکاری کننـد.
بـاال  اختیـارات  بـا  فکـری  مالکیـت  اجرایـی  مدیـر  یـک   -22
به منظـور ایجـاد هماهنگی بـا مقامات دولتـی و آژانس های 

مربوطـه، انتخـاب شـود.
23- مهارت های خاص و مسـائل تخصصی حقوق مالکیت 

فکری به مقامات قضایی آموزش داده شـود.
24- بـا سـازمان های بین دولتـی ماننـد سـازمان تجـارت 
سـازمان  و  فکـری  مالکیـت  جهانـی  سـازمان  جهانـی، 
جهانـی گمرک برای بهبـود ظرفیت های همـکاری با دیگر 
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“

“

مالکیت فکری
 یک دارایی از جنس 
کسب وکار بوده که 
می تواند ارزش گذاری

و مبادله شود.

مالکیـت فکـری دامنـه ی وسـیعی مشـتمل بـر کپی رایـت، 
عالمـت تجـاری و نشـانه های جغرافیایـی، مالكیت صنعتی، 
اسـرار تجـاری و حفاظت از گونه های گیاهـی را دربرمی گیرد.
در تعریفـی دیگـر، مالکیـت یـک سـاختار اجتماعی اسـت که 
مـرز دارایی هـای ناملموس را با مالکیت ملمـوس و واقعی 
تعریف می کند. مالکیت فکری یک دارایی از جنس کسب وکار 
بـوده کـه می توانـد ارزش گـذاری و مبادلـه شـود؛ هم چنین 
اسـت.  بشردوسـتانه  اهـداف  بـه  دسـتیابی  بـرای  ابـزاری 
درنهایت، به تعبیری یک ابزار سیاستی برای سرمایه گذاری 
کارا در نـوآوری اسـت. ایـن تعاریـف مـا را مجـاب می کنـد در 
یـک دیـد سیسـتمی تمامـی ابعـاد اقتصـادی، اجتماعـی، 
مدیریتـی، سیاسـتی و حقوقـی را مدنظـر داشـته باشـیم. 
براسـاس اسـناد موجود در مراجع بین المللی مانند سـند 
WIPO کـه در سـال 2008 منتشـر شـد، دقیقـا بـه همیـن 

نکتـه اشـاره شـده اسـت کـه در عصـر اقتصـاد دانش بنیان 
کـه در حـال حاضر در آن حضور داریـم، حفاظت از دارایی های 
فکـری نـه صرفا برای حفـظ حقوق، بلکه به منظور رسـیدن 
بـه رشـد اقتصـادی، دسترسـی بـه اهـداف انسـانی و نیـل 
بـه توسـعه ی متـوازن اسـت. به هر حـال، مـوارد مذکـور در 
حـوزه ی قوانیـن مالكیـت فكـری مـا را بـه سـمت تمرکـز بر 
حفـظ حقـوق با توجـه بـه توسـعه ی اقتصـادی و اجتماعی 
سـوق می دهـد تا هـم بتوانیم تولیـد ثروت کنیـم و هم یک 
محیط زندگی بهتر برای مردم کشورمان و دنیا ایجاد کنیم.
مهـم  جنبه هـای  از  یکـی  به عنـوان  اقتصـادی  مالحظـات 
مالکیـت فکـری، از چالش هـای اساسـی کشـور مـا در ایـن 
حوزه اسـت بـه طوری که توجـه ویژه ای بـه اقتصاد مالکیت 

فکری نمی شـود. براسـاس مسـتندات علمی، یک نارسایی 
در بـازار و اقتصـاد نـوآوری وجـود دارد. البته این نارسـایی با 
اجـرای مکانیسـم هایی قابـل حـذف اسـت. این نارسـایی ها 
زمانـی ایجـاد می شـود که شـرکتی نـوآوری ایجاد کنـد و این 
نـوآوری مـورد اسـتفاده ی شـرکت دیگـری قـرار بگیـرد. در 
ایـن شـرایط، تکلیـف شـرکت نـوآور چیسـت و هزینـه ای که 

متحمـل شـده، چـه می شـود؟ 
ایـن مسـئله مـا را در تنگنایـی قـرار می دهـد کـه بایـد برای 
حـل آن فکـر کنیـم و دربـاره ی مالکیت فکـری، هـم از جنبه ی 
حقوقـی و هـم از جنبـه ی مدیریتـی و سیاسـتی اندیشـه ای 

داشـته باشیم. 
بـازار نـوآوری ویژگی هایـی دارد کـه منجـر بـه نارسـایی آن 
دسـتیابی  و  اسـت  عمومـی  کاالی  یـک  دانـش  می شـود. 
بـه آن بـه هزینـه ی باالیـی نیـاز نـدارد و دردسـترس عمـوم 
اسـت. ایـن یـک نارسـایی اولیـه اسـت، چـرا کـه در مقابـل آن 
R&D یـک کاالی خصوصـی محسـوب می شـود کـه اثـرات 

تحقیـق  اسـت  ممکـن  شـرکت  یعنـی  دارد؛  هـم  بیرونـی 
صرفـا  آن  از  ناشـی  منافـع  ولـی  بدهـد  انجـام  توسـعه  و 
بـه خـودش نرسـد و دیگـران نیـز تحـت تاثیـر پیامدهـای 
مثبـت و منفـی آن قـرار بگیرند. بـرای نمونه، وقتی شـرکتی 
کاالی واسـطه ای را ایجـاد می کنـد، شـرکت تولیدکننـده ی 
اصلـی، خلـق ارزش می کنـد و یـک اثـر مثبـت بـر شـرکت 
ادعـا  می توانـد  شـرکت  ایـن  پـس  دارد.  هـم  واسـطه ای 
کنـد کـه هزینـه ی تحقیـق و توسـعه را به عنـوان شـرکت 
اصلـی تقبـل می کنـد، امـا سـود آن شـامل حـال شـرکت 
بایـد در هزینه هـا  آن هـم  بنابرایـن  واسـطه ای می شـود، 

اقتصاد و مدیریت
مالکیت فکری

دكتر مهدی فقیهی
مدیركل دفتر فناوری های نوین مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی
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می گیـرد کـه براسـاس آن، اکتشـافات و ایده هایـی به وجـود 
می آیـد. براسـاس آن ها پژوهش هـای کاربری انجام شـده و 
سـپس طرح هـای اولیـه ایجـاد و آزمـون می شـود. به دنبال 
سـرمایه گذاری  و  آمـده  به وجـود  آن  از  اولیـه  نمونـه ی  آن 
بـا  مـرز  یـا  نـوآوری  مرحلـه ی  بـه  درنهایـت،  می شـود. 
تجاری سـازی می رسـد. در انتهـای ایـن زنجیـره، محصـول 
وارد بـازار می شـود. فرآینـدی کـه در بازار وجود دارد شـامل 

تحقیـق و توسـعه، تجاری سـازی و انتشـار نـوآوری اسـت.
در واقـع، ایـن موارد مراحلی هسـتند کـه در فرآینـد نوآوری 
وجـود دارنـد و قانـون و محیـط قانونـی بایـد متناسـب بـا 
آن باشـد کـه در همـه ی مراحـل، تمـام ایـن کارهـا را در نظر 
داشـته باشـد. بایـد دید که اثر ایـن قانون بر هر کـدام از این 
مراحـل و بخش هـا چیسـت تـا بتوانیـم ادعـا کنیم کـه قادر 
به اسـتفاده از نوآوری، اختراع و مالکیت فکری در جهت رفاه 

اجتماعـی و تولید ثروت هسـتیم.

کـه  دارد  وجـود  دو طرفـه  رابطـه ی  یـک  نـوآوری  نظـام  در 
یـک سـمت آن، بخش هـای تحقیـق و توسـعه، دانشـگاه و 
موسسـات پژوهشـی اسـت و سـمت دیگـر بهره بـرداران 
و شـرکت های بـزرگ، SMEهـا و صنایـع خدماتـی هسـتند. 
موضـوع حمایـت از مالکیـت فکـری بایـد منجـر بـه ایجـاد 

اطمینـان خاطـر بیـن ایـن دو بخش شـود. در مجمـوع، اگر 
بخواهیـم نظامـی داشـته باشـیم کـه بتوانیـم به صـورت 
موثـر در جهـت اقتصـاد و مدیریـت مالکیـت فکـری حرکـت 
کنیـم، بایـد چهـار کارکـرد را در زمینـه ی کپی رایـت، مالکیـت 

صنعتـی و سـایر زمینه هـا در نظـر بگیریـم. 
• کارکـرد نخسـت، ایجـاد انگیـزه بـرای نـوآوری بـا توجـه بـه 
حمایت هـای قانونـی اسـت. انگیـزه ای که صاحبـان مالکیت 
فکـری را بـه ثبـت روزافـزون اکتشـافات، اختراعـات، ابداعات، 

نوآوری هایشـان ترغیـب کنـد. 
• در کنـار آن بایـد اشـتراک و افشـای دانش را داشـته باشـد، 
یعنـی در ازای ایـده ای کـه حفاظـت می شـود، از صاحـب ایده 
هم خواسـته شـود دانشـش را به اشـتراک بگذارد که مبدا 

جدیـدی برای نـوآوری نوین باشـد. 
• کارکـرد سـوم بایـد بازارآفرینـی یـا ایجاد بـازار برای نـوآوری 
یـا  فرابـورس  یـا  بـورس  بـه  ایـده  مالـکان  یعنـی  باشـد، 
سـاختارهای دیگـر مراجعـه کـرده و مالکیـت فکـری خـود 
فكـری  مالكیـت  کـه  باشـد  بـازاری  واقـع،  در  بفروشـند.  را 
ارزش گـذاری شـود. مالکیت فکری شـرکت ها به عنـوان یکی 
از دارایی هـای اصلـی آن هـا به شـمار بـرود. در صورت هـای 
مالـی، ارزش گـذاری سـهام و برنـد اجتماعی آن هـا تاثیرگذار 
اختـراع  و  پژوهـش  بـه  عالقه منـد  افـراد  حتـی  باشـد. 
بتواننـد روی برندینـگ و بـازار آن شـرکت ها که براسـاس آن 

کننـد.  کار  نوآوری هایـی شـکل داده، 
• کارکـرد چهـارم ارسـال سـیگنال بـه بـازار باشـد کـه در چه 
جهتـی بایـد حرکـت کنـد، چـرا کـه ممکـن اسـت نیاز کشـور 
همیشـه در حـوزه ی خاصـی نباشـد یـا همـه ی نیازهـا در 
اولویـت نباشـند. در واقـع پژوهش گـران را در راسـتای نیاز و 

اولویت هـای بـازار هدایـت کننـد.
براسـاس آمـار 2016 کـه شـاخص IPI منتشـر شـده، رتبه ی 
ایـران از لحـاظ حقـوق مالکیـت در بیـن 128 کشـور 101 و در 
حقوق مالکیت فکری 102 است. در حمایت از حقوق مالکیت 
فکـری، رتبـه ی ایـران در منطقـه، 18 و در حمایـت از اختـراع 
قـدری بهتـر بوده اسـت. در منطقـه رتبه ی نهـم و در جهان 

99 اسـت. 
درباره ی کپی رایت به دلیل رویکرد کشور در این حوزه، اطالعاتی 
وجود ندارد. با این حال، وضعیت فعلی کشور در حوزه ی 
از لحاظ  اختراعات نسبت به کپی رایت بسیار بهتر بوده و 

“

“

در عصر اقتصاد دانش بنیان، 
حفاظت از دارایی های فکری 
نه صرفا برای حفظ حقوق، 

بلکه به منظور رسیدن
 به رشد اقتصادی، دسترسی 

به اهداف انسانی و نیل
 به توسعه ی متوازن است. 

شـریک باشـند. حتـی در مـواردی R&D بـا رفـاه اجتماعـی 
همـراه اسـت که دولـت و کل جامعه از آن منتفع می شـوند.
مـورد دیگـر، بحـث عـدم اطمینـان اسـت. نـوآوری در هـر 
زمینـه ای اعـم از نرم افـزار، اختراعـات و... یـک هزینـه ی ثابت 
و احتمـاال سـنگینی دارد. مـا زمانی کـه بخواهیـم نرم افـزار 
کامپیوتـری طراحـی کنیـم، یـک هزینـه ی ثابـت باالیـی الزم 
اسـت تـا R&D مربـوط بـه ایـن نرم افـزار انجـام بگیـرد، امـا 
زمانی که بخواهیم تولید انجام دهیم ممکن است هزینه ی 
تولید، مونتاژ، تکثیر و انتشـار کم باشـد. ولی احتماال درآمد 
حاصلـه، هزینه هـای ثابـت راه انـدازی را پوشـش نمی دهد؛ 
بـه ایـن ترتیـب، شـرکت انگیـزه ی نـوآوری نداشـته باشـد و 
هم چنیـن شـرکت دیگری هـم نتوانـد وارد این بازار بشـود. 
یکـی دیگر از عوامل، نارسـایی در رقابت بین شرکت هاسـت 
کـه امـکان دارد یک سـری دوباره کاری هایـی اتفـاق بیافتـد. 
بـرای نمونـه، شـرکتی روی پروژه های تحقیق و توسـعه کار 
می کنـد کـه شـرکت دیگـری به دنبـال کار روی همـان پـروژه 
هزینه هـای  دوبـاره کاری ،  به دلیـل  شـرایط،  ایـن  در  اسـت. 

زیـادی صـرف شـده و ایـن فرآینـد کارآمـد و کارا نیسـت. 
در  مالکیـت  از  حفاظـت  بحـث  بـرای  مختلفـی  راهکارهـای 
ایـن نارسـایی ها  حـوزه ی نـوآوری و تجاری سـازی و حـذف 

دارد.  وجـود 
• راهـکار نخسـت ایـن اسـت کـه دولـت پژوهـش  را کاالی 
موسسـات  و  دانشـگاه ها  از  و  گرفتـه  نظـر  در  عمومـی 

کنـد.  مالـی  حمایـت  پژوهشـی 
• دومیـن راهـکار ایـن اسـت کـه در حوزه هایـی کـه هزینه بر 
بـوده و هزینـه ی ثابـت و زیرسـاخت های زیـادی الزم دارد، 
سـرمایه گذاری  و پژوهش هـای مشـترکی انجـام شـود کـه 
نارسـایی را تـا حـدی حذف کنـد و یارانه ی تحقیق و توسـعه 

در قالـب Tax Credit )معافیـت مالیاتـی( اعطـا شـود. 
• سـومین راهـکار، بازتعریـف مالکیت اسـت، به طوری که به 

شـرکت های نوآور، حقـوق انحصاری داده شـود. 
مجمـوع این راهکارها نشـان می دهد که ما بـه خاطر آن که 
نارسـایی های بـازار نـوآوری را حـل کنیـم بـه سـراغ رعایـت 
حقـوق مالکیت رفتیم نـه این که چون حقوقی تعریف شـده 
بخواهیـم حمایـت کنیم. در واقع، رویکـرد نباید صرف حفظ 
حقـوق باشـد و نـگاه بـه حقوق مختـرع یـک نرم افـزار نباید 
مانند نگاه به یک حقوق مادی مانند ماشین یا خانه باشد. 

اثـر اقتصـاد و مدیریـت مالکیـت فکـری در هـدف تنظیـم 
حقـوق  ایـن  امـا  می شـود،  پدیـدار  بیش تـر  نـوآوری  بـازار 
مالکیـت فکـری بـا توجـه بـه آن چـه کـه قبال گفتـه شـد، باید 
یـک تـرازوی دو طرفـه باشـد. یعنـی از یـک طـرف حقـوق 
انحصـاری اعطـا شـود و از طـرف دیگر کسـی که که نـوآوری 
خلـق کـرده، ارزش افـزوده ای بـرای جامعـه ایجـاد کنـد. اگـر 
ارزش افـزوده ی آن چنانـی ایجاد نمی شـود، آیا لزومـی دارد از 
آن حمایـت انحصـاری بـه این نحو انجـام بگیرد. یعنـی  باید 
وزن حقوق انحصاری اعطا و در مقابل آن، انتشـار یا افشـای 
دانشـی بـرای اسـتفاده ی جامعه مدنظر باشـد تـا چرخه ی 
ایـن نـوآوری تصحیـح شـود. بـه بیانـی، در صـورت انتشـار 
دانـش، از حقـوق مختـرع محافظـت شـود. در این شـرایط، 
افـراد دیگری با شـناخت این نـوآوری می تواننـد نوآوری های 
جدیـدی را ارائـه کننـد کـه منجـر بـه بهبـود نـوآوری اولیـه 
چرخـه ی  روزافـزون  تکمیـل  موجـب  مسـئله  ایـن  شـود. 
نـوآوری و درنهایـت ارائـه ی اختراعـات، نوآوری هـای جدیـد و 

بهتـری می شـود.
تعهداتـی  براسـاس  می شـود،  انجـام  پژوهـش  زمانی كـه 
کـه بـرای طرفیـن پژوهش هـا تعریف می شـود، شـرکت ها، 
موسسات، دانشگاه ها از حقوق پژوهش حفاظت می کنند. 
نـوآوری  بـه  توسـعه  و  تحقیـق  و  پژوهـش  نتایـج  وقتـی 
نرم افـزار،  ثبـت  اختـراع،  ثبـت  ماننـد  ابزارهایـی  می رسـد، 
ثبـت مالکیـت طـرح صنعتـی و عالئـم تجـاری بـرای حفاظت 
از مالکیـت فکری مورد اسـتفاده قرار می گیـرد. در مرحله ی 
ارائـه ی محصول به بازار، مکانیسـم هایی مثـل licensing از 
محصـول در بـازار حفاظـت می کنـد. انواع ابزارهـای حمایت 
اصـل  تجـاری،  اسـرار  حمایـت  شـامل  فكـری  مالكیـت  از 
برندهـا، عالئـم  اختراعـات،  کپی رایـت، طرح هـای صنعتـی، 
تجـاری، نشـان های جغرافیایی، مدل هـای اختراعات کوچک، 

گونه هـای جدیـد گیاهـی و رقابـت غیرمنصفانـه اسـت.  
بـرای دسـتیابی بـه رویکرد و سیاسـتی متناسـب بـا فرآیند 
نـوآوری، بایـد فرآیند نوآوری را خیلی دقیق و کامل شـناخت 
و دیـد کـه از کجـا شـکل می گیـرد و بـه کجـا می رسـد. در 
ایـده تـا محصـول بـا جزئیـات بیش تـری  واقـع مرحلـه ی 
مطـرح شـود. بخشـی از فعالیت هـا در سـطح همـان بنگاه 
نـوآوری، بخشـی خـارج از آن و بخشـی در سـطح بـازار انجـام 
می گیـرد. هم چنیـن یـک سـری پژوهش هـای پایـه شـکل 
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آسیب شناسی قابل تحلیل است. در حوزه  ی ایجاد انگیزه ی 
نوآوری، براساس آن چه که بررسی های مرکز پژوهش های 
مجلس نشان می دهد، برخالف روند بقیه کشورها، معموال 

انگیزه برای افراد ایجاد می شود نه شرکت ها. 
اختراعـات  100درصـدی  سـهم  از  اسـت  متـداول  دنیـا  در 
90درصـد آن بـه شـرکت ها و 10درصـد بـه افراد تعلـق دارد، 
و  افـراد  بـه  اسـت، 90درصـد  برعکـس  مـا  در کشـور  امـا 
10درصـد بـه شـرکت ها تعلـق دارد. ایـن بدان معناسـت که 
شـرکت ها برنامـه ی تجاری سـازی ندارنـد، ولـی فـردی کـه 
شـخصا اقـدام بـه ثبت می کنـد، بـه دالیلی ماننـد معافیت 
سـربازی، ارتقـای رتبـه ی علمـی یـا بهره منـدی از امتیـازات 
ویـژه ی مخترعـان عملکـرد بهتری دارنـد. این ایجـاد انگیزه 

در کشـور مـا درسـت عمـل نکـرده اسـت.
حـوزه ی دوم، تشـویق بـه افشـا یـا انتشـار دانـش اسـت. 
علی رغـم کارهـای خوبـی کـه در طرح  هـای مالکیت صنعتی 
انجـام شـده و بـه بـار ننشسـته، بحث افشـا تقویت شـده، 
ولی بحث چگونگی افشـا و کفایت افشـا هنوز مشـکل دارد، 
چـرا کـه بسـیاری از دسـتاورد مخترعـان کـه در برگـه ی ثبت 
اختـراع عنـوان شـده، مفاهیـم بسـیار کلـی اسـت و هیـچ 
کمکـی بـه نوآوری هـای جدیـد نمی کنـد. ایـن امـر ناشـی از 
فقـدان یـک نظـام ثبـت ممیـزی در سیسـتم فعلـی اسـت 
کـه نتوانسـته اسـت افـراد را ملزم به افشـای آن چـه اختراع 
کردنـد، کنـد. هم چنیـن ارسـال پیـام یـا سـیگنال بـه بـازار 
نادرسـت عمـل کـرده اسـت. یعنـی بـه جـای این که پیـام  به 
کسـانی که مخاطـب هسـتند فرسـتاده شـود، بـه سـمت 

افـراد جویـای امتیـازات شـخصی ارسـال شـده اسـت. 
در حـوزه ی بازارآفرینـی هم یک تجربه ی ناموفق در زمینه ی 
فرابـورس داشـتیم کـه عملیانی نشـد و هنـوز بـازاری برای 
تبـادل و دادوسـتد نـوآوری و مالکیت فکری در کشـور وجود 
نـدارد. در مجمـوع، یک سـری چالش های قانونـی، اجرایی و 

فرهنگی وجـود دارد.  
آن چـه کـه مـا را بـه این جـا رسـانده، نخسـت فقـدان دیـد 
سیسـتمی بـه مالکیـت فکـری بـوده اسـت کـه مسـتلزم 
توجـه بیش تـر بـه ابعـاد حقوقـی مالکیـت فکـری در کشـور 
به منظور حفاظت از دارایی فکری اسـت، سـپس عدم وجود 
تصمیم گیری و سیاسـت گذاری شـفاف و مشخص ملی در 
زمینـه ی مالکیـت فکـری به ویژه در حـوزه ی کپی رایت اسـت. 

هنـوز تکلیف مـان بـا کپی رایـت را نمی  دانیـم. مثـال اسـناد 
داخلی به دنبال پیوسـتن به WTO اسـت درحالی که الیحه ای 
در دسـتور کار مجلس اسـت مهندسـی معکـوس نرم افزار 
یـا اسـتفاده ی آموزشـی از کتـاب و نرم افـزار را بـه هـر نحـوی 
مجـاز می داند که خالف اصول اولیه ی حقوق مالکیت اسـت. 
در وهلـه ی بعـد، فقـدان رابطـه ی موثـر نظام ثبـت مالکیت 
فکـری بـا دسـتگاه های سیاسـت گذاری حـوزه ی صنعـت و 
فنـاوری اسـت. مسـئله ی دیگـر، فقـدان فرهنـگ احتـرام به 
مالکیـت فکـری در بیـن آحـاد جامعـه اسـت، بـه طوری کـه 
همـان ابتـدا به فرزندمان آموزش می دهیم کـه از بازی ها یا 
نرم افزارهای قفل شکسـته اسـتفاده کند، این رفتار فرهنگ 
قوانیـن  در  هم چنیـن  ضعـف  می دهـد.  شـکل  را  جامعـه 
موجـود مرتبـط بـا مالکیت صنعتـی و کپی رایـت در الیحه ی 
مالکیـت فکـری و مالکیـت صنعتی از دیگر مشـکالت اسـت. 
راهکارهـای اساسـی بـرای ایـن مشـکالت می توانـد تجمیـع 
امـور حفاظـت مالکیـت فکـری بـا سیاسـت گذاری مدیریتی 
و اقتصـاد در یـک نهـاد، اصـالح قوانیـن مقـررات موجـود در 
زمینـه ی مالکیت فکـری، تغییر رویکردهـا، ارزش ها در نظام 
ثبت مالکیت فکری، حرکت به سـوی نظام ممیزی، بازنگری 
در اعطـای امتیـازات، مشـوق ها، موازنـه ی حـق اشـتراک و 
انتشـار دانش، اتخاذ رویکرد مشخص در حوزه ی مالکیت با 
توجه به منافع و مصالح کشور، تدوین نقشه ی راه توسعه 
و بهبـود وضعیت مالکیت فکری در کشـور، احـراز اولویت ها 
و نیازهـای فناورانـه ی کشـور به منظـور سیاسـت گذاری و 
جهت گیـری محققـان و متخصصـان بـرای تامیـن آن هـا و 
برقـراری ارتبـاط بـا نظـام حفاظـت از مالکیـت فکری باشـد.
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ارزش آفرینی  به  اشاره  با  را  خود  سخنرانی  رضایی  دکتر 
کرد:  آغاز  مطالبش  محور  به عنوان  فکری  دارایی های  از 
می خواهم توجه حضار را به این موضوع جلب کنم زمانی که 
می خواهیم دارایی فکری را به ثروت تبدیل کنیم چه مشکالت 
و چالش هایی داریم. اگر بخواهم از منظر اهالی علم و دانش 
به این موضوع نگاه کنم، در کشور ما چند روش کلی ایجاد 
فرصت شغلی برای فارغ التحصیالن دانشگاهی وجود دارد؛ 
یا باید از تحصیلی که انجام دادند، استفاده کنند و بعضا 
به کمک روابط در یک موقعیت شغلی استخدام شوند )در 
شرایط فعلی که سقف استخدام های دولتی پر شده است، 
فارغ التحصیالن به این روش فکر نکنند خیلی بهتر است(، 
یا باید کسب وکاری را راه بیاندازند. ایجاد کسب وکار عالوه بر 

سرمایه، به چه عوامل دیگری نیاز دارد؟ 
حدود دو دهه است که در کشور تالش می کنیم پارک های 
ایجاد کنیم. در  این شکاف  را برای پر کردن  علم و فناوری 
تعریف این پارک ها می گویند پارک علم و فناوری نه برای 
علم و نه برای فناوری بلکه برای "صنعت و اقتصاد" است. 
اشکالی که در این پارک ها وجود دارد، بی توجهی به همین 
تعریف است. قرار نیست در کنار سایر دانشگاه های کشور، 
پارک  این  در  است  قرار  بلکه  شود،  ساخته  دانشکده ای 
ثروت  به  را  خود  ایده ی   ،)Knowledge worker( دانش َورز 

تبدیل کند. آیا در این عرصه موفق بوده ایم؟ 
چگونه  که  است  این  ندارد  وجود  پارک ها  در  که  مفهومی 
یک دانش َورز بتواند تشخیص بدهد خدمت یا محصولی 
آیا  خیر؟  یا  دارد  وجود  آن  معادل  بسازد،  می خواهد  که  را 
آن چیست؟  تولید  تولید شده است؟ روش های  آن  شبیه 

ارزش آفرینی
از دارایی های فکری

دكتر شهرام رضایی
استاد دانشگاه تهران

احتیاج به توصیه و آموزش دارد. احتیاج به سرمایه دارد که 
پروتوتایپش را بسازد. احتیاج به بازار داخلی و خارجی دارد. 

در پارک های علم و فناوری کشور چه قدر امکان خوشه بندی 
این موارد وجود دارد؟ این که بتوانیم به دانش َورزان آموزش 
داده و کمک کنیم محصول شان را به خارج از کشور صادر 
کرده یا در بازار داخلی به صنایع برسانند؟ ما چه قدر این 
امکان را داریم که در پارک های علم و فناوری، دانشگاه ها و 
صنایع کشورمان، دورهم جمع شده و درباره ی مشکلی 
در صنعت و راه حل های آن بحث کنیم، متخصصی راه حل 
پرمخاطره  سرمایه گذاری  یک  و  دهد  ارائه  را  تضمیمنی 

)Venture Capital( آن را حمایت مالی کند. 

و  علم  پارک های  موردی،  مطالعه  این  در  داریم  احتیاج 
فناوری مان یک Business Park شوند. در واقع، جایی باشد 
اگر کسی اشکالی یا موردی در کسب وکار خود دارد، قبل از 
آیا  این که سراغ راه حل ها بروند، در وهله ی نخست ببیند 
راه حلی از سوی دانش َورزان وجود دارد؟ Business Park یا 
پارک های کسب وکار باید بتوانند این مشکل را حل کنند و 
دانش َورزان باید بدانند جایی وجود دارد که می توانند آ ن چه 

که فکر می کنند را تبدیل به ثروت کنند. 
آن ها  من  که  فناوری  و  علم  پارک های  این گونه  برای 
صاحبان  جایی که  یعنی  می نامم،   Innovation Hub را 
کسب وکار هنگام مواجهه با مشکالت به آن جا رجوع کنند، 
اشکالی  چه  سرمایه گذاری،  برای  ثروت  خلق  هدف،  برای 
برای  تا  کنیم  ایجاد  مرکزی  می خواهیم  بگوییم  که  دارد 
پولدارتر  دانش َورزان  طریق  از  پولدارها  بار،  نخستین 
شوند، اگر پولدارها نسبت به قابلیت تکنولوژی برای خلق 
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ثروت آگاهی پیدا کنند، آن را ادامه خواهند داد.  
وزارت علوم متولی مجوز دادن به پارک های علم و فناوری 
بخش دولتی است، برای نخستین بار، بعد از دو سال تالش 
از این وزارت خانه می خواهیم به تنها پارک علم و فناوری 
بخش خصوصی مجوز بدهد. فقط اجازه بدهید از دانش 
فنی که کسی در پارک های علم و فناوری می آورد، سهمی به 
کسی که سرمایه می آورد، بدهیم. در واقع، سرمایه داری این 
سرمایه فکری را بخرد. فردی که صاحب ایده و فکر است، 
وقتی می خواهد سراغ ما بیاید، به اینترنت و دفتر نیاز ندارد، 
احتیاج دارند به ایده یا فکرشان شکل دهیم، برایشان ارتباط 
این  پیدا کنیم. مطمن شویم  بازار  برایشان  فراهم کنیم، 
محصول ساخته نشده یا اگر ساخته شده برایش حفظ 

کنیم و کمک کنیم آن را بسازد، سپس برایش بفروشیم. 
فرشتگان  پرمخاطره،  سرمایه گذاری  مرحله  این  در 
عالقه مند  سرمایه داران  و   )Angel Business( کسب وکار 
نرخ  با  و  بازگشت سرمایه شان سریع  که  وقتی می بینند 
باالیی است، حمایت مالی می کنند و چرخ اقتصاد می چرخد. 
پس دیگر نیازی نیست دولت سرمایه گذاری کند. متاسفانه 
افزایش اندک تعداد شرکت های حاضر در پارک های علم و 

فناوری معیار رشد این پارک ها شده است. 
به  داریم.  دانش َورزان مان  حفظ  در  زیادی  نقص های  ما 
هر حال، نسل قدیمی ما مسیر ورود به این راه را برای ما 
ایجاد کردند و ما هم باید آن را برای نسل آتی مهیا کنیم، 
اما این اقدام با کپی کاری امکان پذیر نیست. در هر صورت، 
باید شرایطی فراهم کنیم آن هایی که صاحب فکر و ایده ای 

هستند، مالکیت فکری شان تضمین شود. 
خیلی خوبی  تجاری  مراکز معتبر  و  زیادی  فرصت های  ما 
 ICT حوزه  در  افتخاری  قابل  انسانی  سرمایه های  داریم، 
وجود دارند، چرا وقتی فضای بهتری فراهم می شود، این 
سرمایه ها این قدر رشد می کنند؟ ایجاد فضا، در واقع، ایجاد 
و  حفظ  برای  ثبت  به  آن  از  بخشی  که  بوده  اکوسیستمی 
تضمین مالکیت فکری وصل است و سود خود را در سود 
جمعی می بیند. چه قدر این امر محقق می شود؟ متولیان 
که  نیست  مشخص  مثال  دارد،  وجود  ثبت  برای  بسیاری 
یا  شرکتی  چه   ICT بخش  در  حداقل  ثبت،  متولی  باالخره 
در حالی  این  ارشاد؟ قوه قضاییه؟  وزارت  سازمانی است؟ 
است که یکی از دوستان سرمایه گذار که به تازگی تصمیم به 

ثبت یک شرکت در یکی از کشورهای تازه استقالل یافته از 
شوروی سابق را داشت، فقط 45دقیقه وقت در یک واحد 
اداری صرف کرد. اگر ما خدمات ارزش افزوده باالی متعارف 
 Business Park ایجاد نکنیم، در این شرایط کسی به سراغ
نخواهد رفت و در آینده آن ها هم تعطیل خواهند شد.            

اجازه دهید خروجی این سمینار تسهیل یک سری موارد در 
مقوله ی ثبت باشد، مخاطبان ما در این رویکرد اقتصادی 
که ممکن است از ایرانیان مقیم خارج از کشور باشند؛ آن ها 
هم می توانند در خلق این ثروت به ما کمک کنند. آن ها این 
امکان را دارند و خیلی توانمند هستند. فقط کافی است ما از 
آن ها ایجاد شرکت های شتاب دهنده را بخواهیم. خود پارک 
بدون زیرساخت، اگر تعامل کاال با بازار نداشته باشد، هیچ 
کاری نمی تواند انجام دهد. سهام داران در این پارک بیش تر 
کارکنان پیرامون دانش َورزان نیستند، بلکه آن هایی هستند 
باشد  قرار  اگر  کنند.  تامین  را  سرمایه  این  می توانند  که 
یک ایده به یک ارزش افزوده تبدیل شود، راهی جز این که 
ایجاد شود،  را تولید کند، ندارد. محصول باید  محصولی 
برای تحقق این امر چه قدر شرکت یا کلونی های خوب تولید 
داریم؟ چه قدر واحدهای دانشگاهی تهران به شهرک های 
 Business Park صنعتی اطراف آن نزدیک هستند؟ چه قدر
در تسهیل شرایط برای صاحبان ایده موثرند؟ از آن طرف نیز 
کدام دانش َورزی وجود دارد که تضمین کند این پروتوتایپی 
که ایجاد کرده پول سرمایه گذار را تضییع نمی کند؟ در این 
باید حفظ  انسانی  میان، سرمایه های فکری و سرمایه ی 

شود، سرمایه ی مالی هم باید حفظ شود.
به طور متوسط هم زمان با این که شما به یک ایده ای فکر 
می کنید، هفت نفر در جهان به آن ایده فکر می کنند؛ کسی 
موفق است که این ایده را به محصول تبدیل می کند. برای 
آن، ابزار و یک انسان هم الزم است. یک انسان که استعداد 
دارد. من خوشحالم به عنوان یک مدرس دانشگاه بگویم 
کشور ما پر از استعداد است. خیلی باید ضعیف باشیم که 
نتوانیم این استعدادها را به ثروت تبدیل کنیم. امیدوارم 
دست به دست هم دهیم تا دانش َورزانمان این جا کار کرده 

و مشکالت مان را حل کنند.

“

“

چالش جدید را 
با ایده های قدیمی نمی توان 

حل کرد، بلکه باید
 یک تفکر خالق 

وجود داشته باشد.
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آگاهی بخشی به جامعه ی مخاطبان از ضروری ترین اقدامات 
در به موفقیت رساندن یک پروژه است؛ به همین منظور 
فضای  در  فکری  مالکیت  نقض  با  »مقابله  سمینار  در 
کسب وکار« در پنلی اختصاصی به معرفی پروژه ی باسکپ 
)اقدامات تجاری برای توقف جعل و تقلب در مالکیت های 

فکری( پرداخته شد. 
استاد  مسعودی؛  علی رضا  دکتر  مدیریت  با  پنل  این 
دانشگاه، مشاور حقوقی شرکت همکاران سیستم و رئیس 
کمیته ی  تجاری  جرائم  با  مبارزه  و  فکری  مالکیت  کارگروه 
شورای  دبیر  میرحسینی؛  حسن  دکتر  حضور  با  و  ایرانی 
سیاست گذاری مالکیت فکری، دکتر سعید حبیبا؛ معاونت 
پژوهشی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی و مدیر گروه 
مالکیت فکری دانشگاه تهران، الدن حیدری؛ مدیرکل دفتر 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  معنوی  مالکیت  امور  و  حقوقی 
اسالمی، رضا گلی؛ رئیس کمیسیون رسیدگی به اختالفات 
استاد  رضایی؛  شهرام  دکتر  و  گمرک  سازمان  گمرکی 

دانشگاه تهران برگزار شد.
• شورای سیاست گذاری مالکیت فکری در ایران

در ابتدای پنل، دکتر میرحسینی به بیان تاریخچه ی تشکیل 
شورا و جایگاه آن در سیاست گذاری مالکیت فکری پرداختند: 
»با توجه به سابقه ی تقریبا 100ساله ی قانون مالکیت که به 
سال 1304 برمی گردد، می توان دوران طالیی مالکیت فکری 
در ایران را از حدود سال 1380 تا 1385 دانست. قبل از انقالب 
صرفا به کنوانسیون پاریس و بعد از انقالب در سال 1377 
به اصالحات کنوانسیون پاریس ملحق شدیم. با توجه به 
تحوالت حوزه ی صنعت و ارتباطات، قوانین کشور نیاز به 

بازنگری داشت. به این نتیجه رسیدیم، اگر بخواهیم در این 
جهت تحولی ایجاد شود، باید دستگاه های مختلف همکاری 
کنند، به ویژه دستگاه هایی که به طور مستقیم با موضوعات 
از  مرکب  کمیته ای  ابتدا  در  دارند.  ارتباط  فکری  مالکیت 
معاونان وزرا را تشکیل دادیم. این کمیته بسیار به ما کمک 
ایران عضو سازمان جهانی مالکیت  تا در سال 1380  کرد 

فکری شود.
تصمیم  فکری،  مالکیت  جهانی  سازمان  به  الحاق  از  پس 
ذی ربط  دستگاه های  همه ی  از  متشکل  شورایی  گرفتیم 
داشته باشیم و این شورا بتواند هماهنگی بین دستگاه ها 
ایجاد کند، زیر این موازی کاری ها، با هدر دادن منابع و فرصت، 
شورای  ترتیب،  این  به  می زند.  کشور  به  بسیاری  ضرر 
براساس   1385 سال  در  فکری  مالکیت  سیاست گذاری 

مصوبه  ی  دولت ایجاد شد.«
به گفته ی دکتر میرحسینی این شورا، به رغم کمبود امکانات 
و مشکالت، کارکردهایی داشته و توانسته قدم هایی در این 
حوزه بردارد. در سال های ابتدایی، تالش در جهت هماهنگی 
دستگاه ها،  در  است  کرده  سعی  و  داشته  دستگاه ها 
نهاد  ورزش،  وزارت  در  نمونه  برای  شود؛  ایجاد  نهادهایی 
مالکیت فکری وجود دارد یا این نهاد در سازمان صداوسیما 

و وزارت ارشاد در حد مدیرکل است. 
را در حال حاضر،  برنامه ی اصلی شورا  دکتر میرحسینی 
سیاست گذاری و اقدامات مهمی هم چون کار روی لوایح نام 
برد. وی در این باره افزود: »در شورا کمیته های مختلف وجود 
دارد که مواضع کشور را به مبادی ذی ربط اعالم می کنیم، 
اشاره شده در کشور مشکالت موازی کاری  همان طور که 

پنل باسکپ؛ اقدامات تجاری
برای توقف جعل و تقلب در 

مالکیت های فکری

“

“

دوران طالیی مالکیت فکری 
در ایران را می توان

 از حدود سال 1380
 تا 1385 دانست. 
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این  تمام  پای  می کند،  استفاده  کاالهایش  برای  مجعول 
مجازات ایستاده است. در بسیاری از کشورها، مجازات ها 
چند برابر سودی است که از آن مجموعه ی جعلی به دست 
تعیین  ما  کشور  در  که  مجازات هایی  این  ولی  می آورند، 
باید  مجازات ها  نیست.  مثبتی  و  مفید  مجازات  می شود، 
از بحث زندان خارج شود، زیرا برای این گونه جرائم، زندان 
باید  با مالکیت فکری  ندارد. مجازات های مرتبط  فایده ای 
به طور کلی نقدی باشد. در برخی از قوانین کشورها، جدا از 
این که فرد خاطی باید ضرر و زیان صاحب عالمت را پرداخت 
 کند، باید به خاطر ورود به این عرصه، مبلغ زیادی به دولت 
بپردازد. در ایران این مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون تومـان 

است که به خزانه واریز می شود.«
در ادامه دکتر حبیبا عدم نگاه کارشناسی و استخدام افراد 
متخصص و خبره در وزارت خانه ها و دستگاه های مرتبط 
با مالکیت فکری را مانع دیگر برشمرد. به گفته ی وی این 
موضوع در عرصه ی قانون گذاری به طور ویژه باید رعایت 
شود: »این مشکلی که در نظام قانون گذاری کشور داریم، 
نماینده  یک  ناگهان  می رود،  مجلس  به  الیحه ای  وقتی 
پیشنهادی مطرح می کند، یا کل این قانون از بین می رود یا 
موردی به آن اضافه می شود و تمام این مواد را بی خاصیت 
می کند. در قوه ی قضاییه خوشبختانه قدم هایی برداشته 
شده است، یعنی االن دادگاه ها محاکم ویژه را تعیین کردند، 
البته علی رغم این که محاکم مشخص شدند، برخی اوقات 
دعاوی در اکثر مجتمع های قضایی تهران و شهرستان ها 
اگر قاضی برداشت دقیق و درست  در حال بررسی است. 
از دکترین های مالکیت فکری نداشته باشد، نمی تواند رای 
درستی صادر کند. لذا باید از قضاتی استفاده شود که در 
عرصه ی مالکیت فکری درس خوانده اند. در این بیش از 10 
از قضات  تربیت می کنم، حداقل 15نفر  سال که دانش جو 
در رشته ی مالکیت فکری فارغ التحصیل شده اند ولی هیچ 
کدام شان در جای خودشان ننشستند که بتوانند از علم شان 

استفاده کنند.«
• کاستی های حمایت از مالکیت فکری در حوزه ی حق مولف
از خانم حیدری؛ مدیر  را  پرسش  این  ادامه  در  پنل  مدیر 
امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و  و  کل دفتر حقوقی 
که  بحث هایی  به  توجه  »با  کردند:  مطرح  اسالمی  ارشاد 
امروز داشتیم، بیش تر نگاه ها به مالکیت صنعتی و عالئم 

تجاری بود. نرم افزار نیز در پنل جداگانه بررسی می شود، 
ولی حوزه های خاصی مانند کتاب، موسیقی، آثار تجسمی 
وجود دارد که وزارت ارشاد متولی آن است، اگر شما بخواهید 
این  ارائه دهید،  این حوزه  در  تحلیل کلی درباره ی کاستی 
کاستی ها چیست؟ چه موانعی برای تجاری سازی ایده ها و 

افکار این حوزه وجود دارد؟ 
الدن حیدری گفت: »قانون حاکم در حوزه ی حق مولف در 
کشور "قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان" 1 
از قوانین پیشرو در  یکی  قانون  این  مصوب 1348 است. 
زمان خودش بود و هنوز هم پاسخ بسیاری از نیازهای حق 
مولف را می دهد. به محض خلق یک اثر ادبی یا هنری، اثر 
مورد حمایت قانونی قرار می گیرد و نیازمند اقدامات خاص 
دولتی و ثبت در مرجع خاصی نیست. قانون گذار به محض 

خلق اثر، آن را مشمول حمایت های خودش می داند.«
برای  اجرایی  ضمانت های  وجود  و  قوانین  "اجرای  حیدری 
تحقق آن ها" را رمز اصلی رسیدن به حقوق مالکیت فکری 
مطلوب دانست: »با توجه به این که در کشور ما دیدگاه های 
نظری متفاوتی در مورد حق مولف در سطح ملی و بین المللی 
وجود داشته و دارد لذا به اندازه ی عرصه ی مالکیت صنعتی 
بین المللی  و  داخلی  حمایت های  زمینه ی  در  نتوانسته 
پیشرو باشد. فارغ از این دیدگاه های نظری، ما چالش های 
اساسی در شناسایی این حقوق توسط خود پدیدآورندگان و 
مصرف کنندگان آثار ادبی و هنر داشتیم. این حقوق به عنوان 
حقوق رسمی و عمومی پدیدآورندگان شناخته نشده اند. 
دستگاه های اجرایی به تنهایی نمی توانند برای این قضیه 
گامی بردارند. وظیفه ی دولت سیاست گذاری، وضع قوانین 
و مقررات و نظارت بر اجرای آن هاست، اما الزم است مردم 
به  نپیوستن  به دلیل  بیایند.  پیش  دولت  با  هم گام  نیز 
کنوانسیون های کپی رایت متاسفانه نمی توانیم در عرصه ی 
بین المللی و در خارج از مرزهای کشور، از پدیدآورندگان مان ، 
حمایت کنیم. در عرصه ی ملی هم با این که قانون 40ساله 
داریم، باید گام های بسیار بسیار بلندی برداریم تا بتوانیم 
به نقطه ی مطلوب مان در حوزه ی حق مولف برسیم.«در 
ادامه الدن حیدری به پژوهش انجام شده در دفتر حقوقی 
وزارت فرهنگ اشاره کرد که نتایج به دست آمده از آمار گرفته 
شده از 360 مصاحبه شونده که فعاالن حوزه ی هنر بودند، 
نشان می دهد 56درصد از وجود این قانون مطلع بودند: 

1.  برای آگاهی بیش تر در این باره می توانید به نشانی زیر مراجعه كنید:
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/96427

وجود دارد. در ارتباط با اصالح قانون که از سال 1386، چند 
دارد  و یک الیحه وجود  دوره تمدید شده است، دو طرح 
متاسفانه  نیست.  سیاست گذاری  شورای  قبول  مورد  که 
این  در  نتوانیم  ما  که  می شود  باعث  بخشی نگری ها  این 
موضوع آن طور که باید توفیق داشته باشیم. االن حدود 
16وزارتخانه و سازمان، عضو شورای سیاست گذاری مالکیت 
دارند،  شرکت  ما  مختلف  کمیته های  در  هستند،  فکری 
شورا در تالش است که بتواند مبانی قانونی این موضوع 
را محکم کند. در مرحله ی گذار، این شورا می تواند در جهت 
هماهنگی و سیاست گذاری فعالیت کند ولی در بلندمدت 
نیاز داریم یک سازمان مستقل داشته باشیم که صفر تا 
100 مالکیت فکری در آن جا متمرکز شود. اگر مستند ایجاد 
و تاسیس این شورا به شکل قانون دربیاید، شاید بتواند 
عملکرد  از  مجموع،  در  باشد.  داشته  بیش تری  توفیقات 
شورا راضی هستم چرا که برخالف گذشته دیگر مشکلی از 
حیث قانون گذاری نداریم. فقط در بحث کپی رایت یک مقدار 
حساسیت هایی در کشور وجود دارد که امیدواریم به مرور 
برطرف شود. البته تالش هایی هم در این راستا انجام شده 
است؛ الیحه ی کپی رایت که االن در مجلس است، نتیجه ی 
همین تالش هاست. اگر مصوب شود ما می توانیم در ُبعد 

داخلی یک قانون جامع و یکپارچه  داشته باشیم.«
• مالکیت فکری در ایران و ضعف در ضمانت اجرایی قانون

مدیر پنل خطاب به دکتر حبیبا گفت: »وقتی از بحث آکادمیک 
مالکیت فکری صحبت می کنیم، با نام آقای دکتر حبیبا آشنا 
می شویم، چون ایشان دوره ی مالکیت فکری دانشگاه تهران 
را تاسیس کردند و در واقع، پایه گذار این موضوع در ایران 
هستند. انتظار ما از بحث هایی که این جا مطرح می شود از 
شما متفاوت تر و کالن تر است. آقای دکتر میرحسینی اشاره 
کردند بحث مالکیت فکری متولی خاصی ندارد، ما از فقدان 
راهبرد کالن در این حوزه رنج می بریم اگر شما بخواهید یک 
ارزیابی کلی درباره ی مالکیت فکری در ایران از منظر همه ی 
حوزه ها انجام دهید، بفرمایید وضعیت ما چگونه است؟ 

مشکالت و چالش های عمده ما در این  زمینه چیست؟«
بازرگانی  اتاق  ایرانی  کمیته ی  از  تشکر  ضمن  حبیبا  دکتر 
بین المللی و شرکت همکاران سیستم به خاطر ایجاد چنین 
مالکیت  درباره ی  گفت وگو  و  بحث  برای  سمیناری  و  فضا 
فکری گفت: »امیدوارم از این مباحث استفاده کنیم و دنبال 

راهکارهای عملی باشیم. اگر می بینیم برخی از کشورهای 
دنیا در رابطه با مالکیت فکری حرف برای گفتن دارند، برای 
این است که آن ها به بحث مالکیت فکری توجه جدی داشتند. 
فکری  مالکیت  با  رابطه  در  از مهم ترین موانع  یکی  شاید 
درکشور ما عدم توجه به آموزش آن در دوره ی ابتدایی است، 
ما باید سعی کنیم بحث مالکیت فکری را نهادینه کنیم؛ این 
امر محقق نمی شود مگر این که از دوران ابتدایی آغاز کنیم. 
کاری که برخی از کشورها مثل ژاپن و کره جنوبی انجام دادند. 
پس یک مانع بزرگ در کشور ما فرهنگ سازی و نهادینه 
کردن بحث مالکیت فکری است. بسیاری از استادان دانشگاه 

ما هنوز نمی دانند یک پتنت که دارند باید ثبت کنند.«

توضیح  ایران  در  فکری  مالکیت  وضعیت  درباره ی  حبیبا 
داد: »در حال حاضر ما به اکثر موافقت نامه های مرتبط با 
مالکیت صنعتی پیوسته ایم، ولی وجود قوانین صرف کافی 
نیست. در حوزه ی مالکیت صنعتی به جرات می گویم که 
ما آخرین استانداردهای مندرج در موافقت نامه ی تریپس 
اکنون در  را پیش بینی کردیم و هم  پاریس  و کنوانسیون 
قوانین داریم؛ ولی مهم تر از بحث تعاریف و تعیین قلمرو 
پتنت، بحث اجراست. ما در حوزه ی اجرا خیلی عقب هستیم 
ضمانت اجراها بازدارنده نیستند. برای مثال، قانون فعلی 
می گوید اگر فردی عالئم تجاری دیگری را نقض کرد، حداکثر 
مجازات بین 91 روز تا یک سال حبس و از یک میلیون تومـان 
تا پنج میلیون تومـان جریمه نقدی است. کسی که از عالمت 

“
“

یکی از مهم ترین موانع
 در رابطه با مالکیت فکری
 در کشور ما عدم توجه 

به آموزش آن در 
دوره ی ابتدایی است.



• 41اقدامات تجاری برای توقف جعل و سرقت دارایی های فکری

یک، در تعیین ارزش گمركی موارد ذیل، در صورت پرداخت 
است؛  معنوی  مالکیت  »الف«  بند  در  که  می شود  افزوده 
یعنی اگر کاالیی از خارج از کشور وارد کشور ما می شود و 
ما باید ارزش تعیین کنیم تا مبنای محاسبه ی حقوق ورودی 

شود، حقوق مالکیت فکری هم به ارزش کاال افزوده شود.
 مهم تر از آن در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوبه سال 
1392، در ماده ی 2 مصادیق قاچاق آمده و در بند »ج« آن ذکر 
شده اظهار کاالی وارداتی با نام یا عالمت تجاری ایرانی بدون 
اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه، قاچاق 
است؛ اجرای این بند باید خیلی سخت و شاید هم غیرممکن 

باشد چرا که ما باید تمام برندها و عالئم را بشناسیم و تازه 
قصد متقلبانه هم وجود داشته باشد، اصوال احراز آن با 
مراجع قضایی است؛ یعنی اگر گمرک به چنین موردی برسد 
باید اصوال به مرجع رسیدگی کننده ی قانون منعکس کند 
و آن مرجع تشخیص دهد که آیا مجوز داشته یا نداشته و 

قصد متقلبانه را هم براساس آن تشخیص دهد.«

»یعنی بیش از نیمی از فعاالن می دانند قانون وجود دارد، 
اما چرا به دنبال احقاق حق شان نیستند؟ درصد باالیی از 
همین 56درصد از مفاد قانون بی اطالعند یعنی می دانند 
عنوان قانونی وجود دارد اما این که چه حقوقی در قانون 
62درصد  هستند.  بی اطالع  متاسفانه  شده،  پیش بینی 
کنند،  مراجعه  دادگاه  به  این که  از  قبل  می کنند  تصور 
باید اثرشان را به ثبت برسانند در حالی که نیازمند ثبت 
بی اطالع  اثرشان  از  حمایت  مدت  از  69درصد  نیست. 

هستند.«
عمومی  آگاهی های  ارتقای  مورد  در  حیدری  تعبیر  به 
درباره ی حق مولف نیز عقب هستیم: »عموم مردم ما در 
استفاده از آثار، آن را به عنوان یک مال نگاه نمی کنند، به 
حقوق قانونی مولف احترام نمی گذارند و این باعث شده 
است که نقض حق یک امر روزمره و بدیهی شود. باید 
دولت  و  شود  شروع  پایین  بسیار  مقاطع  از  آموزش ها 
سعی کند در برنامه ریزی های خودش از مهدکودک ها و 
مدارس، به عموم مردم آموزش دهد که احترام به حقوق 

دیگران حق مسلم تلقی شود.«
به گفته ی حیدری عدم اطالع قضات از قوانین و مقررات 
است:  حوزه  این  مشکالت  دیگر  از  مولف  حق  مختلف 
»آرایی که محاکم صادر می کنند، برخالف انتظار و برخالف 
در  است.  شده  گرفته  نظر  در  آن  برای  که  است  حقوقی 
پژوهشی که صورت گرفته بود 56درصد با نقض حقوق 
خود مواجه شدند، ولی تنها 6درصد از این تعداد طرح 
شکایت کردند، 94درصد با وجود علم به نقض حق شان، 
حاال  شدند.  منصرف  محاکم  در  حقوق شان  پی گیری  از 
و  اشراف  عدم  یا  است  رسیدگی  طوالنی  روند  آن  دلیل 
انگیزه ی  برای  سرکوب  نوعی  که  قاضی هاست  تخصص 
پی گیری حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان شده، به هر 
حال، نیازمند قضات متخصص و آموزش دیده هستیم. 
سال های  در  فرهنگ  وزیر  که  مکاتباتی  با  خوشبختانه 
استان ها  تمام  در  را  تخصصی  شعب  داشتند،  گذشته 
داریم و دادسرای فرهنگ و رسانه هم به عنوان دادسرای 
تخصصی رسیدگی به حقوق مولف در تهران مشغول به 
کار است. امیدواریم که با دوره های آموزشی که با همکاری 
مرکز آموزش قضات برگزار می کنیم، این گام اساسی را در 
تربیت قضات متخصص در حوزه ی حق مولف برداریم.«

• مقـررات گمرکـی موجـود در رابطـه بـا عالئـم تجـاری 
وارداتـی کاالهـای 

مدیر پنل در ادامه  به بحث حقوقی رعایت مالکیت فکری 
کاالهای وارداتی پرداخت: »وقتی کاالیی از کشوری به کشور 
نسبت  کشور  آن  در  که  حقوقی  بحث  می شود،  وارد  دیگر 
این است  دارد  نام و عالمت، وجود  دارای  وارداتی  به کاالی 
که کاالی وارد شده، متضمن نقض عالئم تجاری داخلی یا 
رئیس  گلی؛  رضا  از  مسعودی  دکتر  شود.«  تلقی  خارجی 
گمرک  سازمان  گمرکی  اختالفات  به  رسیدگی  کمیسیون 
در حال حاضر چه ضوابطی  ما  پرسید: »مقررات گمرکی 
راجع به این موضوع دارد؟ آیا از عالئم تجاری خارجی در این 

مورد حمایت می شود؟«
رضا گلی توضیح داد: »در سال 1350، مطابق بند 12 ماده 40 
قانون گمرکی و با تصویب قانون جدید گمرکی در بند »ر« 
ماده 122 قانون امور گمرکی که موارد ممنوعیت را اشاره 
کرده است، تا حدودی می توانیم بگوییم چنین بحثی آمده 
است و مقرر داشته ورود کاالی دارای نشانی، نام، عالمت یا 
مشخصات دیگری روی خود کاال یا روی لفاف آن به منظور 
فراهم کردن موجبات اغفال خریدار یا مصرف کننده نسبت 
به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن 
كاال، ممنوع است؛ مهم ترین بند و ماده ی پیش بینی شده 
در قانون امور گمرکی است و بسیاری از دوستان آن را مبنای 

نقض مالکیت فکری از منظر اقدام گمرک می دانند. 
این است که مشخصه ای،  بر  ناظر  بند ماده بیش تر  این 
اغفال  موجب  درنهایت  که  باشد  کشوری  نام  یا  عالمتی 
خریدار یا مصرف کننده نهایی شود. برای مثال، روی کاالیی 
اصل  در  کاال  حالی که  در  خورده  آلمان«  در  شده  »ساخته 
چینی است. اگر وارد بازار شود، مصرف کننده ی نهایی آن را 
به عنوان جنس آلمانی خریداری می کند و گویا موجب اغفال 
مشتری می شود. خوشبختانه در ماده ی 14 قانون فعلی 
سعی کردیم مقررات ارزش گذاری و تعیین ارزش در قانون 
گمرکی منطبق بر موافقت نامه ارزش گذاری کاال که براساس 
ضوابط سازمان تجارت جهانی بوده، باشد. ماده 14 می گوید 
کل ارزش گمرکی کاالی ورودی کال در همه ی موارد عبارت 
كاال در مبدا  بهای خرید  ارزش  ارزش سیف یعنی  از  است 
به اضافه ی هزینه ی بیمه و حمل و نقل )سیف( به اضافه ی 
سایر هزینه هایی كه به آن كاال تعلق می گیرد، اما در تبصره ی 
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پنل مقابله با تقلب
و کپی غیرقانونی نرم افزارها

از  بازارهای متاثر  از مهم ترین  را می توان  صنعت نرم افزار 
عدم رعایت حق مالکیت فکری برشمرد؛ چرا که اساس آن 
بر پایه ی نیروی فکر و فارغ از دارایی ها و منابع فیزیکی است. 
این صنعت که از سودآورترین صنایع جهانی است در ایران 
زمینه ی  در  اجرایی  و  قانونی  خالهای  هم چون  به دالیلی 
حمایت از تولید نرم افزار و مالکیت فکری، نداشتن متولی 

متمرکز و... با مشکالت بسیاری روبه روست.
فضای  در  فکری  مالکیت  نقض  با  »مقابله  سمینار  در 
کسب وکار«، پنلی تخصصی به موضوع »مقابله با تقلب و 
کپی غیرقانونی نرم افزارها« در ایران اختصاص داشت که به 

جنبه های مختلف این موضوع پرداخت. 
کمیسیون  رئیس  عبداله زاده؛  دکتر  مدیریت  با  پنل  این 
و  امیرکبیر  دانشگاه  کامپیوتر  استاد  و  دیجیتالی  اقتصاد 
شرکت  مدیره ی  هیئت  رئیس  طبری؛  شاهین  حضور  با 
فارغ التحصیل  رفیعی؛  غالم رضا  دکتر  چارگون،  نرم افزاری 
دادگستری  وکیل  و  سوئیس  از  فکری  مالکیت  دکترای 
هیئت  عضو  فوالدی؛  فرید  فکری،  مالکیت  دعاوی  در 
مدیره ی شرکت همکاران سیستم و امیرحسین فصیحی؛ 
مدیرعامل شرکت فن افزار شریف برگزار شد و به طرح این 
پرداخت که ضروری است »حق مالکیت فکری«  موضوع 
و  شود  رعایت  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  سوی  از 

اهمیت موضوع تنها به بازار مصرف برنمی گردد. 
• لزوم رعایت حق مالکیت فکری برای تولیدکننده ایرانی و 

خارجی نرم افزار
دکتر عبداله زاده پنل را با طرح این پرسش آغاز کرد که »آیا 
حق مالکیت فکری تولیدکنندگان خارجی نرم افزار نیز باید در 

کشور رعایت شود و این کار لزوما چه هزینه هایی در پی دارد؟«
نرم افزاری  شرکت  مدیره ی  هیئت  رئیس  طبری؛  شاهین 
فکری  مالکیت  حق  رعایت  و  وجود  الزام  درباره ی  چارگون 
در حوزه ی نرم افزار، ابراز امیدواری کرد که ایران –نه در حد 
همسایه،  کشورهای  مانند  بلکه  پیشرفته-  کشورهای 
یا  ارزش ها  خالق  که  باشد  داشته  نرم افزاری  شرکت های 
دارایی فکری باشند که در درآمد ملی سهمی درخور توجه و 

نقشی اساسی داشته باشند. 
ملی  درآمد  در   ICT صنعت  سهم  از  شده  اعالم  ارقام  وی 
مالکیت  نقش  و  برشمرد  به بخش مخابرات  را معطوف 
فکری را به شدت کم رنگ توصیف کرد و آن را درنتیجه ضعف 
زیرساختی دانست. به گفته ی طبری »زیرساخت مورد نیاز 
این امر حقوقی و از جنس قانون گذاری است. تجربه نشان 
می دهد، کسب وکارهای این چنینی نیاز بیش تری به قانون و 

زیرساخت حقوقی دارند.«
در ادامه، طبری به وجود قوانین متنوع در حوزه ی کپی رایت 
در ایران اشاره کرد و درباره ی ضعف الزام اجرایی آن چنین 
گفت: »قانون به تنهایی کافی نیست. اگر جمعی یا گروهی 
نیاز به قانون را درک کنند، حتی وجود یک قانون ناقص نیز 
می تواند به آنان کمک کند«. وی نبود اعتماد به تولیدکننده ی 
نرم افزار را سبب عدم رعایت حق مالکیت فکری در حوزه ی 
نرم افزار دانست: »نگاه غالب درخصوص تولید نرم افزار، با 
وجود تمام زحماتی که برای آن کشیده می شود، این است که 
تولیدکننده ی ایرانی آن را کپی کرده است؛ در واقع، اعتمادی 
به سازنده وجود ندارد و وقتی این اعتماد نیست، حتی وجود 
قانون حمایت از نرم افزار داخلی هم نمی تواند کارساز باشد.«

• • •

صنعت نرم افزار از مهم ترین 
بازارهای متاثر از عدم رعایت 

حق مالکیت فکری است.

• • •
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»بالشک عدم رعایت کپی رایت برای مصرف کننده زیان هایی 
به وجود می آورد که بعضا نادیده و مغفول می ماند. نقش 
نرم افزار در کسب وکارها به چند شکل است؛ امروز بیش تر 
در  حتی  دارند،  نرم افزار  به  جدی  وابستگی  کسب وکارها 
صورت نبود آن، قادر به ادامه ی کار نیستند، با این وصف 
آیا می توان گفت عدم رعایت کپی رایت برای مصرف کننده 
اشکالی ندارد؟ واقعیت این است که مصرف کننده هم به 
میزان تولیدکننده از خطرات کپی غیرقانونی و جعل نرم افزار 

متضرر می شود.« 

وی در ادامه به نقش دیگری از نرم افزار در کسب وکارها اشاره 
کرد: »مالکیت نرم افزارها الزاما به شرکت های تولیدکننده ی 
افراد  یا  شرکت ها  از  بسیاری  برای  برنمی گردد؛  نرم افزار 
حق  حفظ  نیز  می شود  تولید  آن ها  برای  نرم افزار  که 
مالکیت نرم افزار اهمیت دارد. آن ها نیز به خاطر بازتعریف 
کسب وکارشان بر بستر این نرم افزاها همیشه با تهدید به 
خطر افتادن امنیت فعالیت خود مواجه هستند. به هر حال، 
با کپی غیرقانونی نرم افزار، نه تنها سرقت نرم افزاری شکل 
می گیرد بلکه کسب وکار آن ها نیز شاهد یک رقیب خواهد 
بود. در حال حاضر شاهدیم تعداد کسب وکارهای مبتنی 
بر نرم افزار در کشور در حال افزایش است، بالشک همه ی 

این کسب وکارها با این چالش مواجه خواهند شد. آیا آن ها 
باید نسبت به کپی غیرقانونی نرم افزار و به تبع آن تعطیلی 

کسب وکارشان بی اعتنا باشند؟«
فریــد فــوالدی دربــاره ی مشــکالت تولیدکننــدگان نرم افــزار 
گفــت:  کپی رایــت  حــق  رعایــت  عــدم  بــا  مواجهــه  در 
»تولیدکننــدگان بــا زحمــت زیــادی نــه تنهــا نرم افــزار 
بلکــه ابــزار دیجیتالــی کــه کپــی کــردن آن راحــت اســت، 
ــی  ــه دارای ــول ب ــن محص ــوال ای ــا اص ــد، ام ــد می کنن را تولی
ــد  ــگاه کنی ــه، ن ــرای نمون ــود. ب ــل نمی ش ــا تبدی ــرای آن ه ب
ســهام  هســتند  عالقه منــد  نرم افــزاری  شــرکت  چنــد 
خــود را در بــورس عرضــه کننــد امــا نمی تواننــد؟ چــرا 
کــه معمــوال  فقــط دارایی هــای فیزیکــی آن هــا مــورد 
ــای  ــن دارایی ه ــه اصلی تری ــرد و ب ــرار می گی ــی ق ارزیاب
ــود.« ــی ش ــی نم ــت ، توجه ــری اس ــت فک ــه مالکی ــا ک آن ه
برای  فکری  دارایی  ارزش گذاری  »عدم  به  اشاره  با  فوالدی 
سبب  که  دانست  عاملی  را  آن  نرم افزاری«،  شرکت های 
می شود ارزش شرکت های نرم افزاری کم تر از میزان واقعی 
آن به نظر آید و به همین دلیل مورد استقبال بورس قرار 
نگیرد و راهکار این مسئله را »ارزیابی و تعیین ارزش دارایی 

فکری« این نوع شرکت ها دانست. 
دکتر عبداله زاده، در تایید این موضوع عنوان کرد: »با درگیر 
غیرحقوقی  سازمان های  به ویژه  دیگر  سازمان های  کردن 
مانند بورس در رابطه با پذیرفتن حق کپی رایت و شناختن 
این  دارندگان  سرمایه،  و  دارایی  به عنوان  فکری  مالکیت 
سرمایه در حفظ آن خواهند کوشید و به هرگونه تخطی 
در این سرمایه اهمیت خواهند داد. رعایت و شناخت حق 
ارزیابی ها  مالکیت فکری به عنوان یک سرمایه ی مادی در 
باعث می شود هم دارنده ی سرمایه و هم افرادی که به آن 
تخطی کردند، نسبت به هرگونه عدم رعایت حق مالکیت 
واکنش نشان دهند که واکنش ها منجر به افزایش موضوع 

مالکیت فکری خواهد شد.«
ایرانی  فرید فوالدی هم چنین درباره ی نقش نرم افزارهای 
از  بهره برداری  و  »استفاده  گفت:  بین المللی  عرصه ی  در 
خالقیت های حوزه ی نرم افزاری می تواند برای اقتصاد کل 
به خاطر  صرفا  آن  از  حال،  این  با  کند؛  ایجاد  ارزش  کشور 
ابهامات ذهنی خودمان چشم پوشی کرده و از نقش آن برای 
ارزش آفرینی اقتصاد کشور در سطح بین المللی در آینده 

“
“

عدم ارزش گذاری
 دارایی فکری برای شرکت های 

نرم افزاری، عاملی است 
که سبب می شود ارزش 

شرکت های نرم افزاری کم تر از 
میزان واقعی آن به نظر آید.

طبری با تاکید بر حمایت از مالکیت فکری برای تولیدکنندگان 
درباره ی  موجود  تصورات  نرم افزار،  خارجی  و  داخلی 
هزینه های رعایت کپی رایت در ایران را نادرست خواند و گفت: 
»آن چه ما به عنوان مالکیت فکری تولید می کنیم و می توانیم 
به جهان ارائه کنیم، بسیار حقیرتر از آن چه است که از جهان 
می توانیم بگیریم و در ایران از آن استفاده کنیم. نداشتن نگاه 

جهانی منجر به بی توجهی به اهمیت کپی رایت می شود«.
• پیوســتن بــه کنوانســیون ِبــرن؛ ضــرورت حمایــت از 

مالکیــت فکــری
دکتر عبداله زاده؛ مدیر پنل با اشاره به این که رعایت کپی رایت 
از سوی ما، موجب توسعه ی نرم افزار می شود، گفت: »ظاهرا 
وجود  نرم افزار  بخش  فکری  مالکیت  درخصوص  قوانینی 
دارد، بنابراین باید این موضوع رعایت شود؛ با این حال، ما 
دست اندرکاران، این قواعد و قوانین را موثر نمی بینیم و به 
نظر نمی آید تمهیداتی برای آن وجود داشته باشد«. وی از 
دکتر غالم رضا رفیعی؛ وکیل دادگستری در دعاوی مالکیت 
فکری درخواست کرد تا توضیح بدهند »عدم رعایت قانون 
کپی رایت با چه مسائلی همراه بوده و قانون در این رابطه 

چه تمهیداتی اندیشیده است؟«
حقوق  از  حمایت  »قانون  به  اشاره  با  رفیعی  دکتر 
حقوقی  پشتیبان  را  آن  رایانه ای«،  نرم افزار  پدیدآورندگان 
حمایت از کپی رایت نرم افزار هم در قالب اختراع و هم در 
قالب اثر عنوان کرد و در رابطه با نرم افزارهای خارجی »درک 
بزرگ ترین  را  فقهی«  مبانی  از  سوء برداشت  یا  نادرست 
وجود  به رغم  خارجی  نرم افزارهای  از  حمایت  در  مشکل 
مبانی و اصول الزم برای احترام به انواع کاالها و مالکیت های 

فکری دانست.
دکتر رفیعی در این باره گفت: »با این که در قانون حمایت از 
حمایت  بحث  هم  رایانه ای،  نرم افزار  پدیدآورندگان  حقوق 
از نرم افزارهای در حال اختراع و هم حمایت از نرم افزارهای 
تحت قانون کپی رایت وجود دارد، مسئله ی اصلی عدم الحاق 
به »کنوانسیون ِبرن« است؛ درصد اندکی از نرم افزارها در 
کشورهای جهان تحت عنوان پتنت یا اختراع نرم افزاری هستند، 
در حال حاضر بیش ترین نرم افزارها در قالب کپی رایت حمایت 
نرم افزارهای  از  از دالیلی که  از نظر فقهی، یکی  می شوند. 
خارجی حمایت نمی شود این است که عضو کنوانسیون 
ِبرن نشدیم با این ادعا که با مبانی فقهی تعارض دارد.«

وی به 80 فقره قرارداد متقابل در سال های آتی اشاره کرد که 
همگی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و شورای 
نگهبان آن ها را تایید کرده است؛ از آن جمله، قرارداد حمایت 
از سرمایه گذاری متقابل و بازرگانی ایران و ارمنستان در سال 
1375 و پس از آن با جمهوری آذربایجان، پاکستان و بالروس 
در سال 1379 و به تازگی با سوییس و فرانسه. دکتر رفیعی 
درباره ی این قراردادها چنین گفتند: »در تمام این قراردادهای 
متقابل - که مفهوم »متقابل« روشن است – صراحتا هم در 
قراردادهای بازرگانی و هم در قراردادهای مربوط به حمایت 
از سرمایه گذاری متقابل، مشخصا دو تعهد پذیرفته شده 
است یکی این که از انواع دارایی های فکری که شامل عرضه 
و انتشارنرم افزارها نیز می شود، حمایت کنیم و دیگر این که 

رفتار منصفانه ای داشته باشیم.«
دکتر رفیعی یادآور شد که در دولت قبل حدود 103 جلسه 
کمیسیون لوایح تشکیل شد و نامه ای به امضای چهار وزیر 
الحاق  درباره ی  دادگستری  و  ارشاد  خارجه،  امور  اطالعات، 
به کنوانسیون ِبرن و رم در جلسات متعدد بررسی شد و 
به  الحاق  برای  را  خود  موافقت  وزارت خانه ها  تمام  تقریبا 
کنوانسیون ِبرن به رئیس کمیسیون بررسی لوایح هیئت 
دولت اعالم کرده بودند اما در آخرین جلسه ی این هیئت 
موضوع تعارض مطرح شد. دکتر رفیعی در پایان صحبت 
نماند.  بالتکلیف  موضوع  این  می رود  »انتظار  گفت:  خود 
از نرم افزارهای  این موضوع، باید  در صورت روشن شدن 

خارجی حمایت کنیم چرا که گریزناپذیر است.«
• زیان هــای ناشــی از عــدم رعایــت »مالکیــت فکــری« بــرای 

ــزار ــده ی نرم اف ــده و تولیدکنن مصرف کنن
مدیـر پنـل یکـی از مشـکالت کپی رایـت در بخـش نرم  افـزار 
را »سـرعت عمـل تکنولـوژی« عنـوان کـرد کـه بـا تغییـر 
تکنولـوژی، پلتفرم هـای نرم افزارهـا تغییر می کنـد و کارکرد 
قوانیـن کپی رایت تضعیف می شـود؛ عدم رعایـت کپی رایت، 
سـرعت اسـتفاده از نرم افزارهـای جدیـد را بـاال می بـرد کـه 
بـا ضـرر اقتصـادی بـرای پدیدآورنـدگان همراه اسـت. دکتر 
عبدالـه زاده از فریـد فـوالدی؛ عضو هیئت مدیره ی شـرکت 
همـکاران سیسـتم درخواسـت کـرد تـا در این بـاره توضیـح 

بدهند. 
فرید فوالدی توضیح خود را به دو بخش »مصرف کننده« و 
»تولیدکننده« تقسیم کرد و درباره ی »مصرف کننده« گفت: 
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هستند  آن  به دنبال  شرکت ها  از  برخی  فوالدی  گفته ی  به 
که رایانش ابری را مبنای کار خود قرار بدهند، اما مسئله 
این است که مالکیت فکری محصولی که روی این پلتفرم 
نیز  موضوع  این  شود؟  حفظ  چگونه  است  شده  تولید 

زیرساخت های خود را نیاز دارد. 
از مدیرعامل  ابری«  پی گیری بحث »رایانش  با  پنل  مدیر 
شرکت فن افزار شریف درباره ی امکان پذیر بودن عرضه ی 

بازی بر سرویس رایانش ابری پرسید. 
از  نوعی  گفت:»اتفاقا  این باره  در  فصیحی  امیرحسین 
بازی های آنالین هستند که منطق بازی روی سرور است و 
دست مخاطب نیست؛ بازی های آنالین معموال غیرقابل کپی 
هستند اما این زیرمجموعه ای از بازی هاست و نمی توان 
انتظار داشت که همه ی بازی ها به این شیوه منتشر شود.«

عبداله زاده در پایان این بخش گفت: »تغییر پارادایم از صنعت 
به سرویس با استفاده از رایانش ابری به ما بسیار کمک 
می کند تا بدون این که هیچ  کاری کرده باشیم، همه ی کارها 
را در بحث مالکیت فکری انجام دهیم؛ دیگر به سازمان هایی 
که باید حمایت  کنند، وابستگی نخواهد بود. رایانش ابری 
به جای  کند؛  کمک  کپی رایت  رعایت  به  می تواند  درنهایت 
این که محصولی تولید کنیم که مشمول کپی رایت باشد، 

سرویس تولید کنیم.«

دارایی کشور محسوب  این مجموعه  کپی رایت است؟ کل 
شده و مشمول کپی رایت می شود. ممکن است دو شرکت 
در ظاهر نرم افزار یک سانی را تولید کنند، اما یکی به لحاظ 
کاربردی و دیگری به لحاظ طراحی خوب باشد، در هر دو 
و  می شود  محسوب  شرکت  دارایی  جزو  نرم افزار  صورت 
تمام نرم افزار یعنی از تفکر پشت آن گرفته تا انتها، مشمول 
کپی رایت می شود. به هر حال وجود کپی رایت، انگیزه ی ایجاد 

خالقیت و نوآوری می کند.«
)Cloud Computing( تجربه ای موفق در  رایانش ابری   •

حوزه ی کپی رایت
در ادامه، مدیر پنل، سرویس های نرم  افزاری که در محیط 
 Cloud( ابری  رایانش  جمله  از  می شوند،  ارائه   Sharing
کپی رایت  تمهیدات  درباره ی  و  کرد  را مطرح   )Computing

سیستم  همکاران  شرکت  مدیره ی  هیئت  عضو  از  آن ها 
پرسید. 

فرید فوالدی رایانش ابری را »گامی رو به جلو« در موضوع 
نرم افزار،  از  بهره مندی  شیوه ی  این  »در  خواند:  کپی رایت 
منبع نرم افزار در اختیار شرکت تولیدکننده باقی می ماند 
از قابلیت های نرم افزاری  و مشتریان در قالب یک خدمت 
بهره مند می شوند؛ به این ترتیب، امنیت بیش تری در حفظ 

مالکیت فکری تولیدکننده فراهم است.«

غافلیم و این سرمایه را از دست می دهیم و آن را رعایت 
نمی کنیم.«

کپی  نمونه ی  بیان  با  نرم افزار  حوزه ی  فعال  این  پایان،  در 
غیرقانونی از تبلیغات شرکت همکاران سیستم، انجام این 
کار را »بی محابا« توصیف کرد و گفت: »هم قوانین ایراد دارد 
و هم قبح این قضیه ریخته شده است. این مشکل ذهنی ما 
است که فکر می کنیم این کار ایرادی ندارد؛ اما لطمه ی این کار 

حتما به خود ما باز می گردد.«
• کپی هــای غیرقانونــی از بازی هــای رایانــه ای و کاســتی های 

ــازار رقابتی آن ب
عدم  از  ناشی  مشکالت  عینی  مثال  برای  پایانی  بخش  در 
رعایت حق مالکیت فکری، مدیر پنل از امیرحسین فصیحی، 
مدیرعامل شرکت فن افزار شریف درخواست کرد تا درباره ی 
ساخت نرم افزارهای بازی که بیش ترین قابلیت برای کپی 
شدن و کپی کردن را دارند، مشکالت کپی این نوع نرم افزارها 
را توضیح دهند و اگر کپی کردن مزایایی هم دارد، به آن ها 

اشاره کنند.
حقوق  »رعایت  موضوع  طرح  با  فصیحی  امیرحسین 
نرم افزارهای خارجی« به پیشینه ی سی ساله ی کپی غیرقانونی 
گفت:  و  کرد  اشاره  ایران  در  کنسولی  یا  رایانه ای  بازی های 
»محصوالت خارجی با این شیوه، به قیمت های بسیار پایین 
در بازار موجود هستند؛ محصوالتی که بهترین نوع بازی ها 
هستند، با هزینه های چند میلیون دالری ساخته می شوند 
و تبلیغات چند میلیون دالری دارند به قیمت 2هزار تومـان 
در بازار فروش می روند. در چنین فضایی، تولیدکننده های 
تومـان،  5هزار  مثال  قیمت  به  بازی  فروش  با  ایرانی 
گران فروش به حساب می آید و در ذهن بچه ها این که آن بازی 
خارجی دزدی و غیرقانونی است جای نمی گیرد. به این ترتیب 
بازی های ایرانی نمی توانند قیمت صحیح داشته باشند.«
شـــرکت های  مشـــکل  بخـــش  دومیـــن  فصیحـــی 
ـــبکه ی  ـــران را »ش ـــه ای در ای ـــازی رایان ـــده ی ب تولیدکنن
ـــرکت هایی  ـــا ش ـــش م ـــبکه ی پخ ـــمرد: »ش ـــش« برش پخ
هســـتند کـــه همـــان بازی هـــای غیرقانونـــی را دانلـــود و 
روی CD منتشـــر و پخـــش می کننـــد و ســـود بســـیار زیـــادی 
ـــازی ایرانـــی بخواهـــد بـــه همیـــن  ـــد. حـــاال اگـــر یـــک ب می برن
ـــرکت  ـــن ش ـــود، ای ـــش ش ـــرکت پخ ـــن ش ـــق ای ـــکل از طری ش
می دانـــد کـــه تولیدکننـــده ای هســـت، وزارت ارشـــادی 

هســـت و بایـــد بـــه آن هـــا پاســـخ بدهـــد، هم چنیـــن 
بخشـــی از فـــروش را بـــه تولیدکننـــده بدهـــد. بنابرایـــن، 
طبیعتـــا یـــک تصمیـــم اقتصـــادی خـــوب بـــرای او نیســـت.«
فصیحی ابتکار وزارت ارشاد و بنیاد ملی بازی رایانه ای را برای 
حل این موضوع، ملزم کردن شرکت های پخش به توزیع 
تولیدات داخلی به ازای توزیع تعداد مشخصی محصول خارجی 
غیرقانونی عنوان کرد که به گفته ی او هر چیزی که به اقتصاد 
باز و تعادل ربط نداشته باشد، درنهایت جواب نمی دهد. 
به گفته ی فصیحی وزارت ارشاد با حمایت از کپی غیرقانونی 
این  برای  از تولیدات خارجی و صدور مجوز  این شرکت ها 
کارهای کپی شده آن را »مباح کردن دزدی برای یک شبکه ی 
توزیع« توصیف کرد که ضرر جدی به صنعت داخلی کشور 

وارد می کند. 
وی به فروش کپی غیرقانونی بازی شمشیر تاریکی از تولیدات 
شرکت خود اشاره کرد و گفت: »بارها و بارها به بنیاد ملی 
بازی ها و وزارت ارشاد نامه زدیم و شکایت کردیم، همیشه 
می گویند اگر سایتی محصوالت ایرانی را غیرقانونی منتشر 
کند، جلوی آن را می گیریم ولی جدیت آن در اجرا مشاهده 
نشد؛ در واقع آن ها با فعالیت غیرقانونی کاری ندارند، اما 
قانونی  می خواهند  کسانی که  از  سمت  این  از  برعکس، 
محصولی را عرضه کنند، عوارض 20 تا 30درصدی می گیرند.«

• حمایت از مالکیت فکری در تولید نرم افزار
دکتر عبداله زاده؛ مدیر پنل از رئیس هیئت مدیره ی شرکت 
نرم افزار«  صنعت  »تقاضای  درباره ی  چارگون  نرم افزاری 
پرسید: »کپی رایت در کدام یک از مراحل طراحی تا تولید و 

بهره برداری نرم افزار باید رعایت شود؟«
شـاهین طبـری پاسـخ داد: »نرم افـزار محصولـی مانند هر 
محصـول دیگـری اسـت. از یـک فکر و ایده شـروع می شـود 
و  می شـود  پیاده سـازی  سـپس  و  می رسـد  طراحـی  بـه 
درنهایـت بـه مشـتری ارائه می شـود؛ در واقع، یـک چرخه ی 

حیـات را طـی می کنـد.«
و  کرد  اشاره  نرم افزار  بر  مبتنی  کسب وکارهای  به  طبری 
نمونه ی آن را تپسی و اسنپ نام برد: »اگر یکی از نرم افزارهای 
می شود؟  کپی رایت  شامل  قسمت  کدام  شود،  کپی  آن ها 
آیا شامل تفکر پشت نرم افزار می شود یا این که سیستم 
مدیریت و تشکیالتی که پرسنل در آن کار می کنند را هم در 
برمی گیرد؛ یا آن سمتی که به کاربر یا راننده ربط دارد دارای 
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توسـعه ی شـرکت ها می شـود. زمانی که شـما یک شـرکت 
دسـت  بایـد  و  بدهیـد  مالیـات  بایـد  می کنیـد،  تاسـیس 
بـه تحقیـق و توسـعه بزنیـد و در واقـع شـما هزینه هـای 
بسـیاری متحمـل می شـوید؛ جاعـالن امـا بـرای تحقیـق و 
توسـعه هزینـه ای نمی دهند. بـا توجه به پیچیده تر شـدن 
از  نمی تـوان  جهانـی،  اقتصـاد  فضـای  شـدن  رقابتی تـر  و 
معامـالت قانونی سـودهای کالنی به این انـدازه برد و جعل 
یکـی از سـودآوردترین تجارت هایـی اسـت کـه در حال حاضر 

در دنیـا وجـود دارد. 
 

چـه رابطـه ای بیـن موضـوع مالکیـت فکـری و توسـعه ی 
اقتصـادی در کشـورها وجـود دارد و به طـور خـاص تاثیـر 
پیوسـتن یـک کشـور بـه کنوانسـیون های بین المللـی بـر 

سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی چیسـت؟ 
مالکیـت فکـری عبـارت اسـت از محافظـت از نـوآوری، خلـق 
قـدرت و بازتولیـد اقتصـاد. مالکیـت فکری به افراد بینشـی 
می دهـد، تـا آنـان دسـت بـه تولیـد بیش تـر بزننـد چـرا کـه 
می داننـد از تولیدشـان محافظـت می شـود. تولید بیش تر 
یعنـی راه حل هـای بیش تـر بـرای برطرف سـازی مشـکالت 
بومـی. براسـاس ایـن دیـدگاه، مالکیـت فکـری شـالوده ی 
اقتصـاد امروز اسـت، زیرا فرآیند تحـول از اقتصاد مبتنی بر 
کاال -که خود اسـاس نظام سـرمایه داری به شـمار می رود– 
به سـمت اقتصاد متمایل به سـرمایه ی فکـری بیش تر در 
حال حرکت اسـت، بنابراین کسـانی که بتوانند این وضعیت 
را مدیریـت کننـد، بـه جلـو پیـش می رونـد و کسـانی کـه 

نتواننـد، عقـب می مانند.  
 

در حـال حاضـر چنـد شـرکت عضـو باسـکپ هسـتند و 
شـرکت هـای دیگـر چگونـه می تواننـد بـه باسـکپ ملحق 

شـوند و چـه اقداماتـی بایـد انجـام دهنـد؟ 
و  پیوسـته ا ند  باسـکپ  بـه  شـرکت   25 از  بیـش  امـروزه 
تمـام آن هـا شـرکت های چندملیتـی هسـتند، ماننـد اپـل 
و HP. دلیـل ایـن کـه مـا بـا برخـی شـرکت های چندملیتـی 
منتخـب کار می کنیم این اسـت کـه آن ها در بازارهای بسـیار 
گوناگونـی فعالیـت می کننـد و بـه نسـبت به مشـکل جعل 
و سـرقت دارایی هـای فکـری دیـد بـاز و گسـترده ای دارنـد. 
پیـش از باسـکپ ایـن شـرکت ها هرگـز دورهم جمع نشـده 

بودنـد، ولی اکنون آن ها با هم جلسـه می گذارنـد و درباره ی 
مشـکالت و موضوعات مربوطه بحـث و گفت وگو می کنند. 
برخی از شـرکت هایی که در حوزه ی نرم افزارهای رایانه ای یا 
حمـل و نقـل فعالیـت می کنند نیـز دریافته اند کـه با همین 
مشـکل جعـل و سـرقت روبـه رو هسـتند و می تواننـد بـا 
یک دیگـر تعامـل داشـته باشـند تـا راه حل هـای مناسـب را 
بیابنـد. بـرای عضـو شـدن در باسـکپ، شـما باید نخسـت 
درخواسـت بدهیـد، هم چنین باید تجربه ی جعل و سـرقت 
داشـته باشـید –البته در جایگاه یک قربانی! – و نیز 25هزار 
یورو هم حق عضویت سـاالنه هسـت. البتـه انتظار نداریم 
همـه شـش و نیـم میلیـون عضـو ICC را در باسـکپ هـم 
داشـته باشیم، زیرا مدیریت آن ها ناممکن است. به همین 
دلیـل سـعی می کنیـم دایـره ی انتخـاب بسـیار محـدودی 
داشـته باشـیم و فقط کسـانی را که می توانند ارزش باالیی 
بـه ایـن مجموعه بیافزاینـد، گزینش کنیـم. به همین دلیل 
وقتـی مشـکلی پیش می آیـد، به پشـتوانه ی ایـن تجربه ی 

فـراوان، راه حل هـای مناسـبی نیـز عرضـه می کنیم. 
 

اعضـای  از  شـرکت هایی  کـه  دارد  وجـود  امـکان  ایـن  آیـا 
باسـکپ کـه در ایـران نماینـده دارنـد را بـرای اجـرای ایـن 
پـروژه در داخـل کشـورمان پیش قـدم کنیـم؟ بـه هـر حـال 

“

“

جعل و سرقت ادبی
 بر همه شامل دولت ها،

کسب وکارها، مردم،
 هم چنین بر تمام جنبه های 

مختلف زندگی انسان ها 
تاثیرگذار است. 

در حاشـیه ی برگـزاری »سـمینار مقابلـه بـا نقـض مالکیـت 
فکـری در فضـای کسـب وکار« فرصتـی بـرای گفت وگـو بـا 
اسـتفان فالیـا؛ مدیـر اجرایـی باسـکپ )BASCAP( در اتـاق 
فالیـا  اسـتفان  شـد.  فراهـم   )ICC( بین المللـی  بازرگانـی 
فارغ التحصیـل اقتصـاد اسـت، امـا در حوزه هـای مختلـف 
مقابله با جعل و سـرقت دارایی های فکری، مسـوولیت های 
گوناگونی را به عهده داشـته اسـت و در »سـمینار مقابله با 
نقـض مالکیت فکـری در فضـای کسـب وکار« نیـز به عنوان 

سـخنران حضـور داشـت. 
. الزم اسـت در این جـا از آقـای ملک پـور؛ قائم مقـام دبیـرکل 
کمیتـه ایرانـی ICC کـه زمینـه ی برگـزاری ایـن گفت وگـو را 

فراهـم کردنـد، تشـکر کنیم. 
 

بـا مالکیـت فکـری  رابطـه  در  کنوانسـیون های متعـددی 
در جهـان  وجـود دارد؛ چـرا اتـاق بازرگانـی بین المللـی در 
زمینـه ی مالکیـت فکـری روی پـروژه ی باسـکپ تمرکز کرده 

؟ ست ا
هـر کشـوری بـرای جـذب سـرمایه های داخلـی و خارجـی 
بـه یـک فضـای اعتمـاد و منشـور حقوقـی نیـاز دارد. وقتـی 
شـما کنوانسـیون های بین المللی را امضا می کنیـد، مردم 
دیگـر کشـورها درمی یابند که کسـب وکارهای کشـور شـما 
چگونه اداره می شـوند و متوجه می شـوند با بروز مشـکل 
در هنـگام حضور در کشـور شـما، چه انتظاراتـی می توانند 

داشـته باشند.
»باسـکپ« امـا یـک پـروژه ی بین المللـی اسـت کـه در واقـع 
بـر اقدامـات تجـاری بـرای توقف جعـل و سـرقت دارایی های 

فکـری متمرکـز شـده اسـت. نتایـج اجـرای باسـکپ باعث 
ایجـاد اعتمـاد – در فضـای کسـب وکار – در داخل کشـورها 
می شـود. اتـاق بازرگانـی بین المللـی بـه ایـن دلیـل روی این 
پـروژه متمرکز شـده اسـت کـه ماموریـت اصلی ایـن نهاد، 
مراقبـت از رقابـت آزاد اقتصادی اسـت و می خواهد از طریق 
این پروژه پاسـخ گوی نگرانی های شـرکت های عضو باشـد. 
اتـاق بازرگانـی پروژه هـای متعـددی در ایـن زمینـه انجـام 

می دهـد که باسـکپ یکـی از آن هاسـت. 
 

باسـکپ بـر بخـش خصوصـی متمرکز اسـت، چرا؟ آیـا این 
به دلیـل آن اسـت کـه جعـل و تقلـب، تاثیـر واضح تـری بـر 

بخـش خصوصـی به جـای می گـذارد؟  
خیـر، جعـل و سـرقت دارایی هـای فکـری بـر همـه شـامل 
دولت هـا، کسـب و کارها، مردم، هم چنیـن بر تمام جنبه های 
مختلـف زندگی انسـان ها تاثیرگذار اسـت؛ بنابراین ما عمال 
دولت هـا  و  خصوصـی  بخـش  بـا  بسـیاری  همکاری هـای 
داریـم تـا چارچوب قوانین را تغییر دهیم. در مورد سـمینار 
تهـران هـم تاکیـد داشـتیم کـه حتمـا از بخـش دولتـی هـم 
بایـد حضور داشـته باشـند تـا در مـورد سیاسـت گذاری ها 

صحبـت کنیم. 
 

و  کـه می گفـت جعـل  آمـاری دیـدم  باسـکپ  روی سـایت 
سـرقت  دارایی هـای فکـری تا سـال 2022 بـه 2٫3 تریلیون 
دالر خواهـد رسـید. چـرا جهـان در حـال حرکـت بـه سـمت 

سـرقت بیش تـر در عرصـه ی سـرمایه ی فکـری اسـت؟
ایـن قضیه مربوط به سـرمایه گذاری ها در بخش تحقیق و 

جاعالن، سرمایه ی فکری
کشورها را هدف می گیرند

گفت وگو با استفان فالیا؛
)ICC( مدیر اجرایی باسکپ در اتاق بازرگانی بین المللی 

شهرام شریف
روزنامه نگار حوزه ی تکنولوژی 
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آن هـا در زمینـه ی جعـل و مـوارد مشـابه دارای تجربه انـد. 
 این پرسـش بسـیار منطقی اسـت. ایران بازار بزرگی اسـت 
می توانـم  و  دارد  وجـود  آن  در  فوق العـاده ای  پتانسـیل  و 
بگویم بیش از نیمی از 25 عضو باسـکپ به حضور در بازار 
ایـران عالقه مندنـد، امیـدوارم دربـاره ی ایـن پتانسـیل ها با 

شـرکت های ایرانـی بیش تـر صحبـت کنیم. 
 

گام بعدی باسکپ در ایران چیست؟ 
بـا  بلکـه  نمی دهـد،  انجـام  کاری  تنهایـی  بـه  باسـکپ 
دارد؛  همـکاری  دولت هـا  و  بـزرگ  خصوصـی  شـرکت های 
بنابرایـن مـا می توانیـم از ایـن نهادهـا بازخـورد بگیریـم و 
براسـاس آن، کارهـای بعـدی را پیـش ببریـم. به ایـن ترتیب، 
گام بعـدی عبارت اسـت از راه اندازی یک گروه کاری متشـکل 
از کارشناسـان مالکیت فکری در ایران که وضعیت را ارزیابی 
کننـد و پیشنهادهای شـان را در اختیار نهادهـای قانون گذار 

بگذارنـد. ایـن یـک گام رو بـه جلـو اسـت. 
هم چنیـن مـا به یـک گـزارش کشـوری نیـاز داریم. گزارشـی 
کـه ارزش مالکیـت فکـری در ایـران بـا آن برآورد می شـود. ما 
بـا شـرکت های معتبـری در سـطح جهانـی کار می کنیـم و 
بـه همیـن دلیـل باید در هـر کشـوری از بهتریـن روش های 
ممکـن و بـه کامل تریـن شـیوه بهـره ببریـم. پـس انتشـار 
گـزارش کشـوری، گام عملـی بعـدی بـرای گـروه کاری اسـت، 
چـرا کـه اگر ما گزارش کشـوری را در دسـت داشـته باشـیم، 
می توانیم پیشـنهادها و توصیه های مان را به دولت مردان 
عرضـه کنیـم. البته بـرای تهیه این گـزارش نیاز بـه آمارهای 

کشـوری معتبـر داریم.
 

ولـی مـا در ایـران آمارهـای رسـمی و حتی غیررسـمی کمی 
در ایـن زمینـه داریم.

بدون این آمار و گزارش، مالکیت فکری معموال جدی گرفته 
نمی شـود، زیـرا در واقـع قانون گـذاران هیچ ایـده ای درباره ی 
آن ندارنـد. مـا بایـد بـه سـراغ اطالعـات جالـب ملمـوس و 
مشـهود و چشـم انداز ملـی و بین المللـی دربـاره ی ارزش 

مالکیت معنوی در کشـور شـما باشـیم. 
 

در سایت باسکپ یک سری دستورالعمل در مورد »مالکیت 
فگـری بـرای کسـب وکارها« وجـود دارد. چـه دسـتورالعملی 

بـرای شـرکت ها خـوب اسـت و آیـا ایـن پروتکل هـا شـامل 
هـر نـوع شـرکتی، ولو خـارج از باسـکپ می شـود؟ 

شـرکت هایی  امـروزه  اسـت.  آگاهی رسـانی  ماجـرا،  اصـل 
کـه هیـچ اطالعاتـی دربـاره ی ارزش مالکیـت فکـری ندارنـد، 
بسـیارند. باسـکپ بـرای تمـام شرکت هاسـت و نـه فقـط 
بـرای شـرکت های ثبـت شـده یا ملحق شـده به این پـروژه. 
بـرای   ICC ایـده ی  اسـت.  بـرای جامعـه  واقـع  در  باسـکپ 
باسـکپ عبـارت اسـت از »ترویـج موفقیـت و شـفافیت«. 

وقتی باسـکپ بـه ایران آمـد، هدف ویـژه ای برای این کشـور 
نداشـت چـرا کـه باسـکپ بـرای همـه ی دنیـا هدف گـذاری 
کرده اسـت. نکته اینجاسـت که اگر ایران یک سیسـتم کامل 
مالکیت فکری داشـته باشـد، ولی کشـور همسـایه فاقد آن 
باشـد، ایـران از ایـن موضوع متحمل خسـارت خواهد شـد. 

 
رابطـه ی ICC بـا نهادهایـی مانند WIPO )سـازمان جهانی 

مالکیت فکری( چیسـت؟ 
تمـام  بـا  داریـم،  همـکاری  سـازمان ها  همـه ی  بـا  مـا 
نهادهـا و ارگان هـای دولتـی. به تازگـی در جایـگاه ناظـر بـه 
عضویـت سـازمان ملـل درآمده ایـم و بـا تمام شـرکت ها یا 
سـازمان های متعلـق بـه آن نهـاد کـه در چارچوب های ملی 

کار می کنـد، همـکاری داریـم. 

همان طـور کـه می دانیـد ایـران بـه تمـام کنوانسـیون های 
شـده،  ملحـق  جهـان  در  صنعتـی  مالکیـت  بـه  مربـوط 
ولـی هنـوز بـه کنوانسـیون ِبـرن نپیوسـته اسـت؛ اهمیـت 
کنوانسـیون ِبـرن بـرای ایـران تـا چـه انـدازه اسـت کـه ایـران 
مثـال برای پیوسـتن به سـازمان تجارت جهانـی )WTO(  روی 

آن حسـاب بـاز کنـد؟ 
بـه نظـر مـن نخسـتین گام ضـروری پیـش از پیوسـتن بـه 
سـازمان تجـارت جهانـی، عضـو شـدن در کنوانسـیون ِبرن 
اسـت. دقیقـا نمی دانـم چـرا ایـران ایـن معاهـده را امضـا 
نکـرده اسـت و بایـد در ایـن زمینـه تحقیـق کنم، ولـی قطعا 
همین پرسـش نشـان می دهد کـه این موضوع بـرای ایران 

اهمیـت فراوانـی دارد. 
  

آیا باسـکپ ترجیحی برای کار با کشـورهای در حال توسـعه 
مانند ایران و دیگر کشـورها قائل اسـت؟ 
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شـود و این اطالعات اولیه در اختیارش قرار بگیرد، تصمیم 
خـودش را خواهـد گرفت. 

 
آخریـن پرسـش ایـن اسـت که سـمینار تهـران را  چـه طور 

ارزیابـی می کنیـد؟
بـه نظـر مـن سـمینار عالـی بـود، شـرکت کنندگان خوبـی 
شـد،  ایـراد  حرفـه ای  بسـیار  سـخنرانی های  و  داشـت 
موضوعـات خوبـی در حـوزه ی مالکیت فکری مطرح شـد و 
پوشـش رسـانه ای آن هم مناسـب بود. سـمینار بـه خوبِی 
دیگـر سـمینارهایی بـود کـه در نقـاط دیگـر جهـان برگـزار 
می شـود و نقطـه ی شـروع بسـیار خوبـی اسـت؛ ولـی مـن 
واقعـا امیـدوارم کـه ایـن رونـد متوقـف نشـود و عاملـی 
باشـد بـرای اقدامات بیش تر و گسـترده تر شـامل اقدامات 
ملـی، ارائـه ی آموزش هـای بیش تـر، فرآیندهای قانونـی و... 
معمـوال ایـن موضـوع در دیگـر کشـورها آزمایـش و اثبـات 
شـده اسـت که ما با چنین چیزی کارمان را شـروع می کنیم 

و در ادامـه، تغییـرات مـورد نظـر رخ خواهـد داد. 
 

بسیار ممنونم که در این گفت وگو شرکت کردید. 
آن  و  کنـم  اضافـه  را  مطلبـی  انتهـا   در  می خواهـم  مـن 
ایـن کـه چـرا مـن بـه باسـکپ آمـدم؟ در سـال 2010 بعـد از 
زلزلـه ی بـزرگ بـه هائیتـی رفتـم. یـک روز در خیابـان قـدم 
مـی ز دم. همـه چیـز ویران شـده بـود و نـه بیمارسـتانی در 
کار بـود و نـه داروخانـه ای. در آن جـا داروفـروش دوره گـردی 
بـود کـه در کیسـه هایش چنـد نـوع دارو گذاشـته بـود و 
هیـچ  البتـه  می فروخـت.  را  آن هـا  و  می چرخیـد  شـهر  در 
کـدام از ایـن داروهـا واقعـی نبـود، بلکـه همه تقلبـی بودند 
و حتـی نصف شـان سـمی بودنـد. سـه هـزار نفـر به دلیـل 
خـوردن ایـن قرص هـا بـه عوارضی مبتال شـده بودنـد. من 
گوشـه ای ایسـتادم و به فکر فـرو رفتم که ایـن داروها از کجا 
می آیـد؟ چـه کسـی تـا ایـن حـد بی وجـدان اسـت کـه دسـت 
بـه چنیـن کاری بزنـد؟ و ایـن شـد که مـن آرام آرام به سـمت 
باسـکپ کشـیده شـدم. بـه نظـر مـن داروفـروش دوره گرد 
نمی دانسـت کـه دارد داروهـای جعلـی می فروشـد و او فکر 
می کـرد کـه دارد کار خوبـی انجام می دهد و اگر می دانسـت، 

دسـت بـه چنیـن کاری نمـی زد. 

ما با شـرایط عمومی جهان کار می کنیم و برنامه ی خاصی 
برای کشـورهای توسـعه نیافته یـا در حال توسـعه نداریم؛ 
زیـرا ایـن موضـوع بـه خود مـردم کشـورها بسـتگی دارد و 
مـا تفاوتـی بین کشـورها قائل نیسـتیم. اجرای باسـکپ در 
برخی کشـورها بسـیار زمان بر اسـت و در برخی کشورهای 
دیگـر، بـه زمـان کم تـری نیـاز دارد، ایـن موضوع بـه ظرفیت 
خـود آن کشـورها مرتبـط اسـت. برخـی کشـورها نیـز در 
این بـاره تعلـل می کننـد کـه البتـه هر چـه تعلل هـا بیش تر 
خسـارت  و  مـی رود  کـف  از  بیش تـری  ارزش هـای  باشـد، 

بیش تـر خواهـد بـود. 

به عنـوان   ترکیـه  بـه  در سـمینار،  در سـخنرانی تان  شـما 
چـه  کردیـد؛  اشـاره  باسـکپ  پـروژه  اجـرای  موفـق  مثـال 

بـود؟  موثـر  ترکیـه  موفقیـت  در  عواملـی 
در ایـن کشـور محصـوالت جعلـی بسـیاری وجـود داشـت. 
مـا چهـار سـال پـس از تصویـب مالکیـت فکـری در ترکیـه، 
هزینه هـای ایـن کار بـر اقتصـاد ترکیـه را ارزیابـی کردیـم. 
وقتـی ایـن کشـور دسـت بـه حمایـت از مالکیـت فکـری و 
تولیـد قانونـی زد، توانسـت درآمـد بیش تـری ایجـاد کنـد، 
کار بیش تـری خلق کند، سـطح امنیـت اقتصـادی اش را باال 
ببـرد، میزان رضایت مندی مردم را افزایش دهد و از آن سـو 
درآمدهـای مالیاتـی دولـت هـم بیش تـر شـد. از آن زمـان، 
مالکیـت فکـری بـه موضـوع روز ایـن کشـور تبدیل شـده و 
حرکت در این مسـیر آغاز شـده اسـت. وقتی شـما به سراغ 
مالکیت فکری بروید، دیگر از آن دسـت نمی کشـید، بلکه آن 

را حفـظ می کنیـد و ادامـه می دهیـد.   
 

بـا  فضـا و اکوسیسـتم مالکیـت فکـری در ایـران چه قـدر 
آشـنایی داریـد؟

مـن پیـش از ایـن کـه بـه ایـران بیایـم، اطالعـات بسـیاری در 
این بـاره نداشـتم و کسـب اطالعـات از بیـرون هـم چنـدان 
آسـان نیسـت، ولی سمینار باسـکپ، فرصت آشنایی بسیار 
خوبـی بـه مـن داد و بسـیار مفیـد بـود، زیـرا از دیـدگاه فنی 
مـا، متخصصـان ایرانـِی مالکیـت فکـری متبحـر هسـتند و 
عملکرد بسـیار خوبی دارند و این انتظار هسـت که آنان در 
ایـن حرکـت بتواننـد بسـیار توانمند ظاهـر شـوند. در واقع 
بـه گمـان مـن، با توجـه بـه کارشناسـان و متخصصانی که 
این جـا هسـت، ایـران می تواند بسـیار خـوب و سـریع عمل 
کنـد، زیـرا بر این بـاورم که بسـیاری از اقدامـات الزم درباره ی 
مالکیـت فکـری پیش تـر انجـام شـده اسـت و مـا فقـط باید 

آن هـا را در جـای مناسـب خـود قـرار دهیم. 
 

و توصیـه شـما بـرای ایـران چیسـت؟ تصور می کنیـد باید 
از کجـا شـروع کنیم؟

بـه جـز شـروع کار، بایـد افـکار عمومـی را آمـاده کنیـم و بـه 
مـردم بگوییـم کـه مالکیـت فکـری چیسـت و چـه می کنـد. 
مردم ایران را آماده کنیم که وارد این فضا شـوند، بکوشـیم 
کـه معنـای آن را درک کننـد و دریابنـد کـه مالکیـت فکـری 
ایـن  البتـه  اسـت.  شـده  خلـق  ارزش  و  تولیـد  محافـظ 
قضیـه فقـط مختـص ایـران نیسـت و همه ی کشـورها را 

می شـود.  شـامل 
 

دربـاره ی شـعار باسـکپ، یعنـی »کاالی تقلبـی هزینه  بردار 
اسـت، مـن کاالی اصل می خـرم« کمی توضیـح می دهید؟
مـادرم می گفت: »چیـز ارزان خریـدن، گـران از آب در می آید.« 
بـه  ارزان بخریـد، هزینـه ی بیش تـری  کـه  واقـع چیـزی  در 
همـراه دارد، زیـرا زود خراب می شـود، قابل اعتماد نیسـت، 
و بعضـا اسـتفاده از آن خطرنـاک اسـت. بنابراین ایـده ای که 
پشـت ایـن شـعار قـرار دارد، جالب اسـت. هر خریـد، در واقع 
یـک نـوع سـرمایه گذاری اسـت؛ آیـا شـما دوسـت داریـد در 
چیـزی کـه خـراب می شـود و شـش مـاه بعـد باید کاسـه ی 
چه کنم دسـت بگیرید، سـرمایه گذاری کنید یا تمایل دارید 
چیـزی را خریـداری کنیـد کـه قابـل اعتمـاد اسـت و کیفیـت 
اسـتانداردی دارد؟ بـه نظـر مـن هر کـس که از ماجـرا باخبر 

“

“
باید مردم ایران دریابند 

که مالکیت فکری
 محافظ تولید

 و ارزش خلق شده است. 
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