


 ویژه نامه
روز جهانی مالکیت فکری

ح : همكاران طر

 دكتر علیرضا مسعودی
 دکترای حقوق خصوصی  از دانشگاه تهران

  استاد دانشگاه و مدیر دفتر حقوقی همكاران سیستم

 ساناز توسلی
کارشناس ارشد حقوق مالكیت فكری از دانشگاه تهران  

 كیان دخت شجاعی
کارشناس ارشد حقوق مالكیت فكری از دانشگاه عالمه طباطبایی 

کار مشترکی از دفتر حقوقی شرکت همکاران سیستم
و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی 



 4          یادداشت رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی 

 5             یادداشت دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی 

 6        یادداشت مدیر عامل شرکت همکاران سیستم

 8        بررسی آثار اقتصادی مالکیت فکری 

 18      پروژه اتاق بازرگانی برای مقابله با جعل و سرقت ادبی

 24       استراتـژی ملی مالکیت فکری 

 28     مالکیت فکری یک حق الناس است

 34    چالش های حقوقی سرمایه گذاری در حوزه اموال فکری

 38      پارک های علم و فناوری در خدمت اقتصاد و صنعت

 44      آینده پژوهی مهم تر از برنامه ریزی 

 48      تولید ثروت از مسیر تبدیل خالقیت به دارائی های نامشهود

 52      تناسب نظام حمایت از مالکیت فکری با سطح توسعه یافتگی

یادداشت ها

مقاله ها

مصاحبه ها
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در انگلستان نه تنها بخش 
طرح صنعتی بسیار مهم و در 
حال رشد است بلکه در حال 

حاضر به عنوان بزرگترین 
منبع سرمایه گذاری 

نامشهود در اقتصاد این 
کشور محسوب می شود.
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جهانی  روز  اردیبهشت،   6 با  مصادف  سال  هر  آوریل   26
عموم  توجه  جلب  برای  است  فرصتی  فکری،  مالکیت 
و  نوآوری  از  حمایت  و  تشویق  در  فکری  مالکیت  نقش  به 
ویدئویی  بازی های  موسیقی،  کتاب ها،  خالقیت.فیلم ها، 
عصر  کنند.  عبور  مرزها  از  باید  فرهنگی  آثار  کلی  طور  به  و 
از  بهره برداری  و  توزیع  ایجاد،  خلق،  نحوه   )WiFi(وایفای
گسترش  که فراتر از مرزهای ملی در حال  فرهنگ مصرفی را 
است، دگرگون ساخته است. رواج فناوری های دیجیتال و از 
بین رفتن محدودیت های فیزیکی، جهانی با همکاری بین 
به  که  داده  قرار  نوآوران  و  هنرمندان  روی  پیش  را  فرهنگی 
قوه تخیل پروبال بیشتری می دهد. شکوفایی این خالقیت 
محسوب  بزرگی  مزیت  نیز  مصرف کنندگان  برای  دیجیتال، 

می شود. ما آثار بیشماری را در هر زمان و مکانی که بخواهیم؛ 
می بینیم، می شنویم و می خوانیم. نحوه ایجاد، دسترسی و 
کردن بودجه برای این فرهنگ جدید چالش هایی به  فراهم 
همراه دارد از جمله چالش ایجاد یک نظام مالکیت فکری 
این  در  اینکه  تضمین  به  کمک  برای  مناسب  و  منعطف 
جهان دیجیتال، هنرمندان و صنایع خالقانه بتوانند ما به 
دهند.  ادامه  آثار  خلق  به  و  کرده  دریافت  را  خود  کار  ازای 
کاوش و  امسال به مناسبت روز جهانی مالکیت فکری، به 
بررسی موضوعات پیرامون آینده فرهنگی خواهیم پرداخت 
بازار  در  خالقیت  درخصوص  کارشناسان  و  هنرمندان  با  و 
شبکه های  در  می توانید  کرد.  خواهیم  گفتگو  دیجیتال 

اجتماعی به وایپو پیوسته و با ما همراه باشید.

World Intellectual 
Property Day 2016 

April 26 

Digital Creativity: 
Culture Reimagined

#worldipday
www.wipo.int/ipday
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خالقیت دیجیتال: باز تعریف فرهنگ 
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