
  كاركرد نظام حق اختراع در توسعه زيست فناوري
  سعيد حبيبا
  مهدي معلي

  چكيده
 كه ، چرااست و ارزشمند الهىيك موهبت  يعلمهاي  از منظر اسالمي، علم و پيشرفت

 ،است داده قرار طبيعت در انسان براى وندخدا كه ىيها گنجينه از سازد مي را قادر انسان
براين، مهيا كردن بسترها و لوازم استفاده بيشتر و بهتر از بنا 1.كند استفاده بهتر و بيشتر

يكي از بسترها، ايجاد نهادهاي حقوقي تشويقي مانند نظام . منابع في نفسه مطلوب است
به ويژه در كشورهاي گذاري فكري و مالي  حق اختراع است كه منجر به ترغيب سرمايه

ودن نظام حق اختراع ترديدهايي برخي در مؤثر ب اين وجودبا  .شود مي در حال توسعه
اين نگرش منفي در  آثارشمارند، تا جايي كه  و برخي آن را مضر مي كنند وارد مي

اثرات ضرورت بررسي بررسي  برخي قوانين كشور بروز و ظهور يافته است؛ بنابراين،
گذاري در عرصه حقوق زيست  سياست برايتوسعه زيست فناوري در  نظام حق اختراع

هاي مالي براي  ايجاد انگيزهبا  ،منطق نظام حق اختراعمطابق  .شود حساس ميافناوري 
مخترعان، رقابت را افزايش داده و رشد تكنولوژيك و به تبع آن رشد اقتصادي را 

ثروت و فناوري،  در كشورهابه علت فاصله  شود، اگرچه گاهي گفته مي. كند ميترغيب 
نظام حق اما فلسفه  ،شود اي در حال توسعه مينظام حق اختراع مانع رشد و توسعه كشوره

پذيرد و كارايي آن در برخي كشورهاي در حال توسعه  اختراع چنين رويكردي را نمي
گذاري خارجي مورد نياز  بومي و سرمايههاي نو  فناوري توسعهآن است كه نشان دهنده 

ابتدا  ن نوشتار،در اي 2.آيد به دست نمي وجود يك نظام حمايتي قويبدون در اين حوزه 
كنيم و اينكه  را بررسي مي ليد علم و فناوريو نقش آن در توعملكرد نظام حق اختراع 

هاي جديد، و ارتقاء رقابت  بخش تحقيقات و توسعه، ايجاد فناوريء چگونه منجر به ارتقا
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شود و سپس ضمن تطبيق اين مباني با شرايط خاص صنعت زيست  در بازار فناوري مي
 .پردازيم هايي از كشورهاي در حال توسعه مي بررسي نمونهفناوري به 

 
 گان كليديواژ

  .توليد علم ؛تحقيقات ؛توسعه ؛زيست فناوري ؛حق اختراع
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  كاركرد نظام حق اختراع در توسعه زيست فناوري
 

 نقش حق اختراع در ترغيب توليد علم) الف
نگارش كتاب اخالق ارسطو بارها و  گذاري عمومي دست كم از زمان سياست

خواهيد امري را افزايش  اگر مي«بارها اين سخن وي را در عمل آزموده است كه 
خواهيد آن را كم كنيد، برايش مجازات  دهيد، به آن پاداش دهيد و اگر مي

جامعه بدون نظام مالكيت فكري يا با نظام مالكيت فكري ضعيف، » .بگذاريد
در مقابل، . دهد كند و سودجويان را پاداش مي ا مجازات ميمبتكران و مخترعان ر

نظام حق اختراع، حق مخترعان و مؤلفان و حاميان مالي آنان را براي بهره بردن از 
شناسد و با تضمين بازگشت نتيجه زحمات هر  ثمرات كار خويش به رسميت مي

ز همين رو ا. كند كس به وي، دانشمندان را به توليد علم و فناوري تشويق مي
نظام حق اختراع با افزودن سوخت منفعت به آتش نبوغ  است كه گفته شده،
در اين فرايند انگيزه سود به عنوان يك كاتاليزور . سازد ور مي بشري، آن را شعله

كند و  براي تسهيل و تسريع رشد علمي، تكنولوژيك و اقتصادي نقش ايفا مي
گذاران در هم  بازار و منافع تجاري سرمايه نيروهاي بالقوه علم و انديشه را با نياز

 نظام حق اختراع مانند پناهگاهي است كه با ارائه نوعي انحصار در بازار، .آميزد مي
گذاران و مخترعان به سمت خلق علم و فناوري  امنيت الزم را براي جلب سرمايه

ن شرايط، همچنين در اي. كند تأمين و ديگران را نيز به همكاري با آنان ترغيب مي
وسيله  هبرداري، با باال بردن توانايي رفع نياز ب كند به جاي كپي سعي مي كسهر 

هاي قبلي، منافع آنان را نيز به سوي خود جلب  اختراع خود در مقايسه با نمونه
 .كند
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بنابراين، حقوق انحصاري موجود در نظام حق اختراع با هدف كمك به رشد 
برداري و  لوژيك از طريق جلوگيري از كپياقتصادي و افزايش ابداعات تكنو

انگيزه «شود، با اين فرض كه بهترين راه براي تحريك  سرقت علمي اعطا مي
مخترعان در پذيرش ريسك اغلب پرهزينه اختراعات از نظر زمان و تحقيقات و 

در حقيقت اين نظام، . سودآور نمودن آن فعاليت براي مخترع است» توسعه
استاي پيشرفت رها در  گذاري ريسك فعاليت مخترعانه، سرمايهوسيله كاستن از  هب

دهد كه سودجويان نخواهند توانست به  كند و اطمينان مي علمي را ترغيب مي
  .سرعت يك اختراع سودمند را تصاحب كنند

از طرفي، چون كسب ورقه اختراع تنها زماني ارزشمند است كه بتوان از اختراع 
هاي مبتكرانه  ي نمود، نظام مالكيت فكري تالشبرداري تجار مورد نظر بهره

آمارها و مطالعات . دانشمندان را به سوي رفع نيازهاي روز جامعه سوق خواهد داد
كند كه حمايت كافي از مالكيت فكري رشد اقتصادي را  انجام شده نيز تأييد مي

در صورت  بنابراين ديدگاه، اختراعات. برد انگيزد و رفاه اجتماعي را باال مي برمي
عدم حمايت از حق اختراع انجام نخواهد شد زيرا پس از آنكه چيز سودمندي 

هاي اختراع هيچ  از سوي رقباي مخترع كه در هزينه سرعتشود، به  اختراع مي
البته اين حق انحصاري، تنها براي . شود برداري مي اند، تصاحب و كپي سهمي نداشته

: ف اجتماعي متقابل توازن ايجاد گرددشود تا بين دو هد مدت محدودي اعطا مي
  .نياز به تشويق ابداعات فني و نياز به توزيع منافع آن ابداعات در جامعه

بر،  هاي نو كه تحقيقات و توسعه در آنها بسيار زمان در اين ميان، فناوري
پرهزينه و با احتمال موفقيت پايين است، براي توسعه خود احتياج بيشتري به 

براي مثال در صنعت دارويي، توليد يك داروي . اختراع دارد حمايت نظام حق
برد و احتمال موفقيت از ايده تا توليد و  سال زمان مي 15الي  10جديد حدود 
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به طور  1990اين فرايند در دهه . هزار است 5در  1سازي محصول نهايي  تجاري
ميليارد  1.2به ميليون دالر هزينه دربر داشت كه اين رقم در دهه بعد  450متوسط 

كنند بايد بتوانند از طريق  هايي كه در اين عرصه فعاليت مي لذا شركت. دالر رسيد
هاي چندين هزار  محصول نهايي كه با موفقيت به بازار راه يافته است، هم هزينه

هم اكنون، حدود . گذاري جديد بپردازند شكست را جبران كنند و هم به سرمايه
راه  و شود قات و توسعه در كشورهاي پيشرفته انجام ميهاي تحقي درصد هزينه 95

گذاري  گذاري بخش خصوصي و سرمايه حل كاهش اين فاصله در جلب سرمايه
مستقيم خارجي در امر تحقيقات و توسعه كشورهاي در حال توسعه است كه اين 

هاي فكري آنها ممكن  مهم نيز بدون فراهم آوردن امنيت كافي براي دارايي
گذاري بخش دولتي در بخش  طور كلي هر چه بخواهيم بار سرمايه به. نيست

مد بالقوه بخش خصوصي آتحقيقات و توسعه را كاهش دهيم بايد خطرپذيري و در
از محصوالت و خدمات ناشي از تحقيقات و پژوهش را افزايش دهيم كه يكي از 

  .ده آن تقويت نظام حق اختراع استهاي آزموده ش راه
  
  ند تحقيقات و توسعهفراي ارتقاء) ب

امروزه تمامي كشورهاي جهان، به سمت حمايت از : معناي تحقيقات و توسعه
كنند تحقيقات و توسعه را جايگزين  علم مولد ثروت حركت كرده و سعي مي

 در ها ت قضاو و ها گزاره تمامي فرض پيش كه چرا نمايند، صرف تحقيقات

توليد ثروت و توسعه اقتصادي گذاري علم و فناوري، دستيابي به هدف  سياست
تحقيقات و توسعه يك فرايند پيچيده مديريت علم و فناوري در اين راستا، . است

ها فاكتور ديگر را با هدف  سازي، مديريت پتنت و ده است كه تجاري
اما ابهام در مفهوم . كند وري به تحقيقات اضافه مي مدي و بهرهآحداكثرسازي كار
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و عدم تعريف شفاف از آن، باعث شده هر فعاليت علمي دو واژه تحقيق و توسعه 
عدم درك صحيح . آن را طلب كندو تخصيص منابع  ناميده شودتحقيق و توسعه 

براي هاي كالن  ها بودجه شود كه سال از مفهوم تحقيقات و توسعه منجر به آن مي
 دروندر تحقيقات صرف هزينه شود و بالتبع اين  وليتصويب  اين بخشهزينه در 

حال آنكه اهميت و . هاي توسعه را برآورده نخواهد ساخت فريبنده، اهداف برنامه
طوري  سهم توسعه در فرايند تحقيقات و توسعه بسيار بيشتر از تحقيقات است، به

مريكا به آنماينده دفتر بودجه دولت . شود درصد از آن را شامل مي 75كه تا 
: بيان كرده است مريكاآملي علوم بنياد  1959در سمينار  خوبي اين دغدغه را

تمايز هاي جاري دولت بين تحقيقات و توسعه   حقيقت آن است كه در فعاليت«
ها و قراردادها هر دو را پوشش  پروژهلذا ... شود نمي بين تحقيقات و توسعه داده

  »....آيد نميدر اسناد مالي نتيجه اين تمايز دهد و  مي
تحقيقات پايه، : دهد ت عمده را پوشش ميسه فعاليتحقيقات و توسعه مفهوم 

مند است كه بر  توسعه فعاليتي نظامدر اين ميان . تحقيقات كاربردي و توسعه
شود، تا آنها را به  مديريت تجاري دانش به دست آمده از تحقيقات متمركز مي

توليد محصوالت، مواد يا ابزار جديد، و فراهم آوردن فرايندها، نظام ها يا خدمات 
تحقيق فرايندي است كه طي آن پول هزينه . سازي كند د هدايت و تجاريجدي
تبديل دانش به جهت يندي است كه در اشود تا دانش توليد شود ولي توسعه فر مي
عبارت ديگر رويكرد تحقيق توليد علم و دانش است و  ؛ بهگيرد ول صورت ميپ

بدون ت كه تحقيق اين در حالي اس )،.م2004سنيچ، ( رويكرد توسعه توليد ثروت
دهد بلكه  ها را پوشش نمي كننده منابع است و نه تنها هزينه بيشتر مصرفتوسعه 

  .خود نيازمند هزينه كردن است
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 توسعه تحقيق رديف

مبتني بر تالش و   1
 كوشش محقق

 مبتني بر كارايي مبتني بر هزينه ـ درامد

 تجاري سازي و استفاده از دانش ايجاد دانش  2

 كنترل عمليات با هدف توليد ثروت ملياتآزادي ع  3

متخصصين رشته هاي   4
 مختلف

 كارشناسان با قابليت كاركرد بين رشته اي

 پروژه محور گروه محور  5

خالقيت علمي فردي ـ   6
 جمعي

 خالقيت استراتژيك در راستاي توليد ثروت

 تجربه و استراتژي محور مهارت علمي محور  7

د ارزيابي با ميزان تولي  8
 علم

 ارزيابي با ميزان تجاري سازي و توليد ثروت

  18هاي اساسي تحقيق و توسعه ل تفاوتوجد
 

هاي  در آمارهاي ارزيابي عملكرد علمي كشور بدون توجه به شاخصاين كه 
مربوط به جايگاه توسعه در كنار تحقيق، تنها به معيارهايي چون تعداد مقاالت 

يالت تكميلي و ثبت اختراعات و غيره اشاره انتشار يافته، تعداد دانشجويان تحص
 3.توجهي به تحقيقات و توسعه به معناي حقيقي آن است ، نشان دهنده بيشود مي

  
  حق اختراع و تحقيقات و توسعه نظام )ج

برخي مطالعات حاكي از آن است كه تأثير نظام قوي حق اختراع بر تحقيقات و 
تقويت نظام . ي جنوب متفاوت استتوسعه و توليد فناوري در هر يك از كشورها

و از جمعيت كم  حق اختراع در كشورهايي كه انحصار دولتي بر آنها چيره است
محدود علمي آنان  هاي زيرساختدارند و برخوربازار بالقوه محدودي  و در نتيجه
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هاي قوي موجه  حمايت به هر صورت، هنگامي. تأثير منفي بگذاردتواند  مي، است
 ثروت از آن و ايجادهاي پژوهشي  فعاليت برايكافي بالقوه نبش خواهد بود كه ج
اند كه  برخي براي ميزان حمايت از اختراعات مرزي تعيين كرده .وجود داشته باشد

تجاوز از اين حد دو و  يابد رعايت آن خالقيت و تحقيقات و توسعه افزايش ميبا 
اما دوره  وري باال استخالقيت و توليد فنايعني ترغيب . اثر متضاد خواهد داشت

  .ها طوالني و انتشار علم كند است تجديد فناوري
توان دو بخش صنعتي تقليدي و وابسته به تحقيقات و  براي تبيين اين دو اثر مي

بخش پردازد، اما  به توليد صنعتي مي بخش تقليدي صرفاً. توسعه را تصور كرد
ن و نهادهاي اجرايي دانشمندارا تركيبي از وابسته به تحقيقات و توسعه 

در صورت وجود يك نظام ضعيف . دهند ميسازي و مديريت پتنت تشكيل  تجاري
حق اختراع، بازگشت سرمايه صرف شده در تحقيقات و توسعه پايين خواهد بود و 

به دست ) اجرايي( اي منابع كمي براي تأمين مالي هر دو نهاد تحقيقاتي و توسعه
يدي كه هنوز تحقيقات و توسعه در آنها در عوض، صنايع تقل. خواهد آمد

ميزان  بااگر نظام حق اختراع . شوند جايگاهي ندارد، با افزايش بازدهي مواجه مي
باشد، بازگشت سرمايه به بخش وابسته به تحقيقات و توسعه  همراهكافي حمايت 

اي و تحقيقاتي و  باال بوده و منابع كافي براي هزينه در تقويت نهادهاي توسعه
اين تفسير بيانگر دو نوع موازنه است كه . ها وجود خواهد داشت ظ خالقيتحف

ورود . گردد يكي با سطح پايين حمايتي و ديگري با سطح باالي حمايتي حاصل مي
حداقلي از جريان : از سطح موازنه اول به سطح باالتر نيازمند دو عامل است

گي بازار بالقوه به ويژه تحقيقات و توسعه در صنعت مورد نظر، و حداقلي از بزر
بنابراين مطالعه آثار تقويت نظام حق . بازارهاي داخلي براي فناوري حاصل از آن

وابستگي انحصار دولتي، اختراع در هر صنعتي بايد جداگانه صورت گيرد و ميزان 
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ي ثبت شده در ها حيات صنعت مورد نظر به كاالها و مواد اوليه ناقض پتنت
ي بازار بالقوه داخلي و خارجي صنعت مورد نظر به دست بزرگ كشور، و همچنين

دهد تقويت نظام  كشور در حال توسعه نشان مي 18نتايج يك مطالعه بر روي . آيد
هاي الزم، تأثير مثبتي بر فرايند تحقيقات و  حق اختراع به لحاظ وجود زيرساخت

  .توسعه و توليد علم و فناوري داشته است
  
  ي و رابطه دانشگاه و صنعتقال فناورانت ،نظام حق اختراع) د

بحث از انتقال فناوري در دو حوزه قابل بررسي است كه در هر دو حوزه نظام 
هاي خارجي به بخش  انتقال فناوري از شركت: حق اختراع نقش اساسي دارد

 كه از آن بهها و مراكز پژوهشي به صنعت  صنعت و انتقال فناوري از دانشگاه
در چند دهه گذشته بسياري از كشورهاي در . شود ياد مي نعتارتباط دانشگاه و ص

هاي خارجي به  اند كه انتقال فناوري از شركت حال توسعه به اين مهم رسيده
محور را فراهم سازد، مگر  هاي توسعه صنعت دانش تواند زيرساخت تنهايي نمي

ري و آنكه با سازوكاري همراه باشد كه دانشمندان، مهندسان، كارگشايان تجا
اي براي خلق دانش جديد  ديگر افراد خالق را قادر سازد از آن به عنوان دروازه

هاي  شركتبراي كشورهاي در حال توسعه كافي نيست كه  بنابراين، .استفاده كنند
گذاري و توليد در كشور خود دعوت كنند،  را براي سرمايه خارجي دارنده فناوري

هاي تحت مالكيت خود را به متخصصان  ريبلكه بايد آنها را متقاعد كنند فناو
هاي كافي براي حفظ حقوق  اين مهم بدون وجود تضميناما . بومي منتقل كنند

دارندگان فناوري در كشور مقصد ممكن نيست، لذا اجراي فرايند حقيقي انتقال 
  .فناوري، مستلزم وجود نظام قوي مالكيت فكري است
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ها و مؤسسات پژوهشي عمومي به  شگاهفعال كردن جريان انتقال فناوري از دان
بخش خصوصي نيز همواره يكي از اهداف كشورها براي كمك به پيشرفت 

انتقال فناوري در اينجا به معناي تبديل دانش حاصل از . بوده است خوداقتصادي 
كاربرد . ارزشمند استهاي علمي به محصوالت و فرايندهاي  تحقيقات و پژوهش

ها و مراكز پژوهشي  هاي كالن دولتي در دانشگاه بودجههايي كه با  عملي پژوهش
اين فرايند از طريق نظام . شود به انتقال نتايج آن به صنعت وابسته است انجام مي

انتقال فناوري و ترغيب . رسد برداري به سرانجام مي حق اختراع و مجوزهاي بهره
كوچك و هاي  است كه شركت مطلوببرداري از آن جهت  صدور مجوزهاي بهره

در مذاكرات تجاري فارغ از  انحصار فراهم آمدههاي  سازد از مزيت نوپا را قادر مي
  .فضاي رقابت بازار، برخوردار شوند

ها يا مراكز  عمده علم و فناوري در كشورهاي در حال توسعه در دانشگاه اساساً
. ماند مي شود و نتايج آن اغلب بالاستفاده پژوهش دولتي و با بودجه دولتي توليد مي
هاي آكادميك در كشورهاي در حال  آنچه منجر به بالاستفاده ماندن پژوهش

 ها و كاربرد تجاري آن در شود، عدم وجود ارتباط بين نتايج اين پژوهش توسعه مي

هاي خود  ها به تجاري كردن نتايج پژوهش رقبتي دانشگاه دليل بي به تجارت، بازار
ها به استفاده از مراكز پژوهشي از  شركت رقبتي بخش خصوصي و از يك سو و بي
گذاران بايد چارچوبي فراهم سازند كه  در اين شرايط، سياست. سوي ديگر است

ها و مراكز  ضمن وارد كردن بخش خصوصي به عرصه تحقيق و پژوهش، دانشگاه
پژوهشي دولتي را در رابطه مستقيم با بازار تجارت قرار دهد و به انتقال فناوري و 

هاي مربوط به نظام حق اختراع در  نقش سياست. برداري از آن ترغيب سازد بهره
برداري و فروش نتايج  پر نمودن اين خالء از طريق ترغيب مجوزهاي بهره

هاي مشترك تحقيقاتي اساسي  تحقيقات و ديگر اشكال انتقال فناوري و نيز فعاليت
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ها و مراكز پژوهشي  اهتواند، با معيار قرار دادن موفقيت دانشگ دولت مي 4.است
سازي آن با كمك بخش صنعت،  ها و تجاري در ثبت نوآوريو خصوصي دولتي 
مريكا از اولين كشورهايي است كه آ .هاي تشويقي براي آنها درنظر بگيرد بودجه

تدوين نظام حقوق مناسب تجربه موفقي در ايجاد رابطه بين دانشگاه و صنعت  با
لگويي براي كشورهاي ديگر بدل شد و آنها نيز به كرد و از اين لحاظ به اارائه 

مريكا براي اصالح لذا بررسي نظام حقوقي آ. ندددست ز تصويب قوانين مشابهي
  .ساختار حقوقي كشور در اين حوزه ضروري است

  
  ترغيب رابطه دانشگاه و صنعتهاي امريكا براي  قوانين و سياست) هـ

يكا آن بود كه دانش توليد شده در نگراني كارشناسان امر 1980تا اواخر دهه 
طور روزافزوني  هاي كالن دولتي اغلب و به ها و مراكز پژوهشي با بودجه دانشگاه

لذا به . گردد مريكا برميآرود و به صورت كاال به  به كشورهاي خارجي مي
مريكا توجه آعنوان منبع توليد علم و فناوري و رشد اقتصادي پايدار  ها به دانشگاه
ابطه دانشگاه و صنعت چرخ محرك نيل به توسعه اقتصادي پايدار اعالم شد و ر

هاي جديد بين  همكاري 1980ها و قوانين مناسب در طول دهه  با اتخاذ سياست. شد
هاي دانشگاهي، همفكري با  دانشگاه و صنعت مانند حمايت صنعت از پژوهش

هاي تحقيقاتي،  هاي پژوهشي، تشكيل كنسرسيوم ها، همكاري در پروژه دانشگاه
هاي علمي شكل  اشتراك در تجهيزات پژوهشي و آزمايشگاهي يا كنفرانس

نظر از  برخي از آنها را كه رسيدقوانين مختلفي به تصويب  در اين راستا. گرفت
  .گذرانيم مي
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مريكا آدر بيكاري و تورم كه  1970اواخر دهه در : 1980قانون بيه ـ دول  ـ1
هاي علم و  تصميم گرفتند زيرساختاين كشور گذاران  سياست افزايش يافته بود،

 وانتقال فناوري  ،رقابت با اصالحاتي در نظام خود رافناوري رو به ضعف 
هاي  قانون يكي از اولين تالش. بازسازي كنندهاي تحقيقات و توسعه  سياست

ها و  دانشگاه براي ترغيب راه يافتن نتايج ارزشمند تحقيقات 1980كنگره در دهه 
هدف از پيشنهاد اين قانون . به حوزه صنعت و تجارت بود مراكز تحقيقاتي دولتي

صنعت را به استفاده از تحقيقات انجام شده با  تافراهم سازد  مقرراتي آن بود كه
اگر  براساس قوانين قبلي، .در بازار تجارت و توليد ترغيب كند دولتيهاي  بودجه

، نتايج آن بايد بدون نياز به پرداخت تخپردا بخش عمومي هزينه تحقيقات را مي
 هاي خصوصي به موجب قانون، طرفاما  .گرفت عموم قرار ميوجه در اختيار 

 .دست آورند را به ها و اختراعات دولتي مربوط به پژوهشحقوق  توانند مي
مشهورترين موردي كه تحت تأثير قانون ثبت و به سرعت تجاري شد، تكنيك 

مجوز  300دفتر فناوري دانشگاه استنفورد بيش از . استنوتركيب اي . ان. دي
صادر و از اين بابت صدها ميليون  در مورد ورقه اختراع اين تكنيك برداري بهره

پس از مدت كوتاهي به يكي از مذكور تكنيك  و دالر درآمد كسب كرد
  .ابزارهاي اساسي صنعت زيست فناوري بدل شد

 قانون 1980از قانون، كنگره در سال پيش : 1980قانون انتقال فناوري  ـ2
تجاري  بر تأثير زياديانتقال فناوري قانون . را تصويب كرده بودانتقال فناوري 
اين  .داشتدر بخش تحقيقات و توسعه  دولتهاي گسترده  گذاري سازي سرمايه

هاي  گذاري رمايهس شود حاصل اطمينان تا گرفت پيش در را مختلفي هاي سياست قانون
سازي  تجاري، از جمله كارايي الزم را داردعلم و فناوري حوزه دولت در  گسترده

حتي انتقال فناوري  براي الزام به اي همقرر ؛ اما چونمجاز شمردرا  ها نتايج پژوهش
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نهادهاي دولتي  اين قانون .از كارايي الزم برخوردار نبود در موارد محدود نداشت
ي ها در تمامي آزمايشگاه 5و فناوري دفتر كاربرد تحقيقات را موظف به تأسيس

دولت را  همچنينقانون انتقال فناوري،  .كردميليون دالر  20بودجه بيش از  خود با
 در بخش دولتيبرداري كامل از نتايج ناشي از تحقيقات و توسعه  از بهره ملزم كرد

 .اطمينان حاصل كند
تصويب قانون  باهنگامي كه مشخص شد : 1986قانون انتقال فناوري فدرال  ـ3

انتقال فناوري  ، كنگره قانونهنوز مطلوب نيستفناوري انتقال  روند انتقال فناوري،
در گزارش كميسيون ويژه رقابت صنعتي . را جايگزين آن نمود 19866فدرال 

هاي جديد را يكي از  فناوريو انتقال توسعه  ،ايجاددر آن زمان رياست جمهوري، 
توانست مشكالت  مريكا ميآه از طريق آن اقتصاد چهار راه اصلي اعالم كرد ك

فراتر و ها  پتنت مسئلهبه  انتقال فناوري فدرال قانوندر اين راستا . خود را حل كند
ر دتري درباره چگونگي تسهيل تحقيقات و توسعه  هاي كلي به بحثآن از 

هبرد رافدرال انتقال فناوري قانون  .دولتي پرداختهاي  آزمايشگاهها و  دانشگاه
هاي  آزمايشگاهها و  دانشگاهيعني مجاز دانستن انتقال نتابج تحقيقات از  قبلي قانون

تر با صنعت در جهت انتقال  به كار قوي و نزديك اين نهادهارا به الزام دولتي 
در ادامه اين روند، قوانين ديگري نيز مانند قانون . فناوري موفق اصالح كرد

به تصويب كنگره  1989نتقال فناوري رقابتي و قانون ا 1988تجارت و رقابت 
اي براي انتقال  تأسيس چند مركز منطقه بيني اين قوانين شامل پيش. رسيدند
انعقاد قراردادهاي تحقيقات هاي دانشگاهي و پژوهشي، تسهيل  فعاليت هاي فناوري

، تسهيالت براي قراردادهاي تحقيقات و توسعه با صنايع 7و توسعه مشاركتي
  قانون آزادي اطالعاتا، اصالح ــك و نوپــهاي كوچ تـي با شركـــمشاركت

 (Public Law 89-487) شدند مي... و. 
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انتقال فناوري يك : هاي ديگر تأثيرگذار بر انتقال فناوري قوانين و سياست ـ4
 معموالً ي اثرگذار بر آنها قوانين و سياست و بسياري از فرايند چندوجهي است
داراي روابط  هر دولتي. اند تدوين نشدهند ياين فرا قيم بربا هدف تأثير مست

ابتدا در در هايي است كه  اقتصادي، گمرك، حقوق ماليات، يارانه و ديگر فعاليت
اين . تأثيرگذارندنيز بر انتقال فناوري  شوند ولي تنظيم مي پاسخ به منافع خاصي

در عرصه  تر ها بدون وجود يك سياست هماهنگ و رسمي قوانين و سياست
قانون ملي هاي مرتبط با موضوع اين مطالعه شامل  مثال. فناوري وجود دارند

، منع مداخله كارمندان دولت مقرراتقانون ضد انحصار،  ،مشاركت در تحقيقات
كه بررسي آنها در اين مقال  شود هاي تأمين مالي مي قوانين مالياتي و محرك

 .گنجد نمي
  
  حق اختراع نقش افشاي اطالعات در نظام) و

مطابق ثبت شده به همراه اسناد علمي آنها هاي اختراع  ورقه ها مجموعه ميليون
غني  ياطالعات ، لذا يك منبعشود قانون از اسناد در دسترس عموم محسوب مي

كنند  هاي حق اختراع مخترع را ملزم مي نظام معموالً. استاقتصادي و تكنولوژيكي 
ور كامل و شفاف افشا نمايد، به نحوي كه يك ط براي ثبت اختراع خود آن را به

فرد با مهارت معمولي در شاخه علمي مربوطه بتواند با استفاده از اطالعات ورقه 
طور طبيعي، هر گاه يك شركت يا  به 8.اختراع، آن را عملي نمايد يا بسازد

مخترعي احساس كند در صورت افشاي اختراع خود، ديگران از آن سوء استفاده 
دهد از اختراع خود در قالب سر تجاري محافظت و منافع  د كرد، ترجيح ميخواهن

 مانندهم اكنون، هزاران سر تجاري خصوصي و محافظت شده . آن را تضمين كند
بنابراين، نظام حق اختراع، دانش عملي را كه نظامي . وجود داردكوال  فرمول كوكا
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غيرقابل دسترس نگه غير از حق اختراع اغلب آن را به صورت سر تجاري و 
اين اطالعات از  9.شود سازد و به انتشار علم و دانش منجر مي دارد، عمومي مي مي

يك سو توسط دانشمندان ديگر در مسير اختراعات و اكتشافات نو مورد 
هاي توليدي و تجاري را در  گيرد و از سوي ديگر شركت برداري قرار مي بهره

 45تاكنون حدود . دهد برداري قرار مي مسير دريافت و صدور مجوزهاي بهره
ميليون تقاضاي ورقه  1.8ميليون تقاضاي پتنت در جهان ثبت شده است و ساالنه 

گردد و اين به معناي حجم عظيمي از انتشار  اختراع جديد نيز ثبت و منتشر مي
  .مي و فناوري با جزئيات كافي استهاي عل زودهنگام پيشرفت

هاي اختراع را در پايگاه داده اختراعات با  ورقهبسياري از كشورها اطالعات 
امكان بر روي اينترنت  با انتشار آنبندي و  آوري و دسته قابليت جستجو جمع

اطالعات افشا شده  10.كنند ها را فراهم مي دسترسي آسان عموم به اطالعات پتنت
جامعه هاي علمي و فناوري  تواند آمارهاي مفيدي از فعاليت اختراعات همچنين، مي

ها نيز با وجود اين اطالعات از  شركت. گذاران اين عرصه ارائه كند به سياست
هاي موازي در بخش تحقيقات و توسعه و هدر رفتن منابع خود  گذاري سرمايه

 .كنند جلوگيري مي
  
  نظام حق اختراع و چرخه توليد علم و فناوري) ز

 شخصكند و  ايجاد ميراع اختمنافع اقتصادي انگيزه الزم را براي تكرار فرايند 
. گذاري كند هاي جديد سرمايه تواند بخشي از منافع را در انجام پژوهش مي

به از كنش متقابل علم و ثروت يك چرخه پويا با ايجاد نظام حق اختراع بنابراين، 
به حركت هاي علمي و فني و نيز اقتصادي  تمام عرصه مرور چرخ رشد را در

تشويق  شخص حقيقي يا حقوقي دارنده ورقه اختراع در اين راستا،. اندازد مي
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كار گيرد و با نهادهاي تجاري به تبادل اطالعات  شود ساير متخصصان را نيز به مي
طور غيرمستقيم باعث تحريك انگيزه آنان براي ورود به حوزه  بپردازد و لذا به

ي و هاي علم و فناور و ايجاد ارتباط بين حوزه تحقيقات و توسعه و نوآوري
  .شود مي تجارت

نوعي توازن و رابطه متقابل بين منافع عمومي جامعه و منافع  نظام حق اختراع
كند كه  كند و به دانشمندان جامعه به طور شفاف اعالم مي مخترع ايجاد مي

اين امر، به شدت . مدتري را با سرعت بيشتري ارائه كنندآاختراعات بهتر و كار
بخشد و  سازي آن را ارتقاء مي ه و فرايند تجاريهاي مختراعان كارآمدي فعاليت
اي با  بنابراين، جامعه. خواند العاده فرا مي هاي خالقانه و خارق مردم را به فعاليت

ها دست به  كه بدون اين حمايت اي جامعهنظام حمايتي مناسب، نسبت به يك 
نشان  تجربه 11.زند، ثمرات بهتري را شاهد خواهد بود توليد علم و فناوري مي

اند،  از حق اختراع و مالكيت ادبي هنري حمايت كرده به موقع دهد، جوامعي كه مي
اند كه حاصل چرخه پوياي توليد  شاهد نوعي انفجار اختراعات و اكتشافات بوده

طور  اين افشاي اطالعات همان. وسيله نظام حمايتي مناسب است هعلم و فناوري ب
برداري، رابطه علم با  د، صدور مجوزهاي بهرهكه گفته شد، به ايجاد اختراعات جدي

ها منجر شده و سودآوري حاصل از آن  سازي ايده صنعت، و رقابت در تجاري
گذاري بيشتر در بخش تحقيقات و توسعه  مخترع و دارنده ورقه اختراع را به سرمايه

كند كه حاصل آن چرخه توليد علم و فناوري از طريق نظام  خود ترغيب مي
  .ستحمايتي ا

البته نظام قوي حق اختراع در ميان عناصر ديگري همچون نظام پژوهشي، نقش 
گذاري كالن، روابط متقابل بخش خصوصي و  بخش عمومي از جمله سياست

هاي مرتبط، ساخت نظام تأمين و پشتيباني مالي، نظام آموزش و تربيت  شركت
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يل چارچوب الزم ها قرار دارد كه در تشك نيروي انساني و ساختار دروني شركت
هاي نو در يك كشور  و بالتبع توسعه فناوري 12براي تقويت نظام ملي خالقيت

هاي نهادينه اجتماعي و فرهنگي  هاي ژئوپليتيك و ارزش محدوديت. دخيل هستند
تمامي اين عناصر . نيز شكل دهنده نهادهاي تأثيرگذار بر نظام خالقيت هستند

دهند كه در آن چينش روابط  يل ميهم رفته يك شبكه خالقيت را تشك روي
مدي را تعيين آمدي يا ناكارآها كار پيچيده نهادهاي دولتي و خصوصي و واسطه

 .كند مي
  
  پاسخ يك شبهه) ح

شود، حمايت از برخي مصاديق  گاهي از سوي مسئوالن و ديگران گفته مي
 با هزينهاست كه هاي فكري، تنها در راستاي منافع جوامع ثروتمند  مالكيت

بنابراين استدالل، تقويت . درصدد افزايش ثروت خود هستندكشورهاي جهان سوم 
مالكيت ادبي برخي مصاديق هاي جغرافيايي، عالئم تجاري و  حمايت از نشانه

حمايتي قوي از  نظام اما است پذير توجيه توسعه حال در هنري در كشورهاي
عالوه نظام  هب. نطقي نيستم پايين بودن ميزان اختراعات داخلي اختراعات به دليل

حق اختراع منجر به حق انحصاري دارنده ورقه اختراع بر توليد و توزيع و تعيين 
ها در كشورهاي  كه منجر به افزايش قيمت است اختراع به مشتمل محصوالت قيمت

درباره علت  13.شود كه با فقر و تورم دست به گريبان هستند در حال توسعه مي
  :ابل بررسي استاين امر، سه نكته ق

هاي خالق و نخبه به كشورهايي مهاجرت  و ذهن ناول آنكه بهترين مخترعا
كند، در اين صورت جوامعي كه در آنها  كنند كه قوانين از آنها حمايت مي مي

ها ضعيف است از پديده فرار مغزها رنج خواهند برد و اين امر آنها را از  حمايت
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نگاهي  62.محروم خواهد كردانساني متخصص يعني نيروي ترين عامل پيشرفت  مهم
كننده مهاجرت  به آمار دانشجويان رشته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران نيز منعكس

  .هشتاد درصدي آنان به كشورهاي غربي است
گذاري  دوم آنكه رشد كشورهاي در حال توسعه مستلزم ميزان بااليي از سرمايه

گذاري خطرپذير  يتي جرأت سرمايهخطرپذير است، در حالي كه ضعف قوانين حما
از سرمايه گذار داخلي و خارجي در حوزه هاي وابسته به حمايت هاي حقوقي را 

گذاري و انتقال  ترين شرط براي فراهم كردن امكان سرمايه اساسي. مي گيرد
هاي انجام  بنابر بررسي. هاي علمي است فناوري، ايجاد فضايي امن در برابر سرقت

گذار، نظام ضعيف حمايتي عالوه بر كاهش  اي مطرح سرمايهه شده روي شركت
طور  به. ها نيز تأثير زيادي دارد گذاري ها بر تركيب سرمايه گذاري ميزان سرمايه

مثال، صنايع تجهيزات حمل و نقل و غذايي كمترين و صنايع شيميايي و دارويي 
  .پذيرند بيشترين تأثير را از نظام حق اختراع مي

هاي فكري، صنايع  هاي قانوني از حقوق مالكيت ن وجود حمايتسوم آنكه بدو
زايي در  بومي نخواهند توانست قدم در راه بازارهاي جهاني و توليد و اشتغال

هاي باال بگذارند، امري كه كشورهاي در حال توسعه به شدت به دنبال آن  مقياس
ازيگران در حقيقت، نظام حق اختراع يكي از عناصر مهمي است كه ب. هستند

اين استدالل كه نظام حق . گيرند عرصه تجارت و اقتصاد در روابط خود در نظر مي
اختراع با اقتصادهاي در حال توسعه و اهداف آنها ناهماهنگ است، بر اين پايه 

المللي خارج شد و همزمان به تمامي  توان از نظام اقتصاد بين استوار است كه مي
ها وجود  بسياري از نمونه. ن تصوري غلط استاهداف اقتصادي دست يافت، كه اي

دهد چندين كشور در حال توسعه، نظام حق اختراع خود را با  دارد كه نشان مي
هاي اختراع  ورقه. اند مديريت كرده و از آن براي تسريع رشد اقتصادي بهره برده
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گذاران كشورها در  ها و سياست ابزار قدرتمند رشد اقتصادي هستند و نقش دولت
هاي تقويت و اصالح نظام حق اختراع براي  استفاده از اين قدرت با اتخاذ سياست

در اين حوزه تجربيات اقتصادهاي موفق مطالعه . پيشرفت و توسعه، اساسي است
هاي  گذاري به عنوان الگوي سياستكه برخي از آنها در اين نوشتار آمده است 

  .مفيد استضروري و آينده 
فناوري اغلب حمايت  هكنند كشورهاي مصرف تصور غالب اين است كه

سازد  دهند، زيرا چنين نظامي آنان را قادر مي تر از اختراعات را ترجيح مي ضعيف
يافته در ساير كشورها بدون پرداخت حق امتياز دسترسي  به اختراعات توسعه

 تر مدت يعني مصرف ارزان هايي منافع كوتاه چنين سياستبا اين حال، . داشته باشند
گذاري داخلي و خارجي در  فناوري را فداي منافع بلند مدت يعني ترغيب سرمايه

تعديل براي  14زماني كه نيوزلند به شركت آسترا زنكا. كند توليد علم و فناوري مي
 خروج ازفشار آورد، پاسخ اين شركت تهديد به  15داروي زوالدكس انحصار در

 16همچنين شركت نوارتيس .اي خوده گذاري نه افزايش سرمايه بازار نيوزلند بود
بدون مراجعه به دادگاه تجديدنظر براي اعتراض به رأي دفتر ثبت اختراعات  اخيراً

تهديد كرد كه  17هند مبني بر خودداري از اعطاي ورقه اختراع به داروي گليوك
گذاري خود در بخش تحقيقات و توسعه هند را به  تمامي صدها ميليون دالر سرمايه

 .يگر هدايت خواهد كردكشورهاي د
  
  تأثير نظام حق اختراع در برخي اقتصادهاي در حال توسعه) ط

هاي  هاي نوپاي زيادي در اقتصادهاي در حال توسعه هستند كه با كمك شركت
يك پتنت . اند هاي فكري ارزشمندي دست يافته  طور مستقل به دارايي دولتي يا به

برداري و مشاركت  اد قراردادهاي بهرهانعق به بزرگ هاي شركت ترغيب با ارزشمند
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هاي كوچك در اقتصادهاي در حال توسعه، نقش مهمي در جلب منافع  با شركت
هاي تحقيقاتي و تجاري، ايجاد شغل، ارتقاء نيروي  اقتصادي براي توسعه فعاليت

هاي قبل خواهد  انساني و تسريع چرخه توليد علم و فناوري مذكور در بخش
قتصادهاي در حال توسعه توانستند با كمك به ورود بسياري از ا. داشت
هاي نوپاي خود به اين تجارت پرسود، سهم خود را در توليد فناوري و  شركت

  .الملل افزايش دهند اقتصاد بين
هاي  ژاپن يكي از كشورهايي است كه از طريق نظام قوي حمايت از مالكيت

ر كندي مربوط به معاهده در آغاز مذاكرات دو. فكري در اين مسير گام برداشت
عنوان  مريكا، از ژاپن بهآكندي، رئيس جمهور وقت . جان اف ،تي. تي. اي. جي

توان تغيير را در ژاپن  امروز به خوبي مي ؛كرد يك كشور در حال توسعه ياد مي
عنوان يك ابزار اساسي  گذاران ژاپني، به نظام حق اختراع به سياست. احساس كرد

گذاري  توانستند اين ابزار را براي جذب سرمايه و ي نگريستنددر توسعه اقتصاد مل
و انتقال فناوري در طول دوره انتقالي خود از يك كشور در حال  18مستقيم خارجي
  .كار گيرند ي پيشرفته به خوبي بهتوسعه به كشور

ساكاچي تويوتا موفق شد مدلي از ماشين  براي نمونه، در ابتداي قرن بيستم
هاي ريسندگي مورد استفاده در اروپا از قرن  شبيه به ماشينريسندگي را كه 

سيزده سال پس از اولين تالشش، يك  وي. هجدهم بود، به عنوان اختراع ثبت كند
هاي اروپايي از  ماشين ريسندگي خودكار اختراع و ثبت كرد كه در مقايسه با مدل

يز براي تكميل و هاي ديگري را ن ساكاچي اختراع. كارايي باالتري برخوردار بود
، 1924در سال  سازي ماشين ريسندگي خودكار خود به ثبت رساند و نهايتاً بهينه

قراردادي را با و  را روانه بازار كرد Gماشين ريسندگي خودكار تويوتا مدل 
اين شركت . ساختسازي آن منعقد  براي تجاريانگليس  19برادران پلت شركت
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در ازاي حق انحصاري توليد و ) دالر امروز ميليون 25برابر با (هزار پوند  100
مريكا پرداخت آفروش ماشين ريسندگي در هر كشوري به جز ژاپن، چين و 

گذاري بيشتر در تحقيقات و توسعه در  اين امر سرمايه عظيمي را براي سرمايه. كرد
عنوان سرمايه  تويوتا تصميم گرفت اين پول را به. اختيار خانواده تويوتا قرار داد

  .كار گيرد وليه يك شركت خودروسازي بها
با بيست كارگر كار خود را  1946نمونه ديگر شركت سوني است كه از سال 

برداري يك ورقه  با خريد مجوز بهره اين شركت. در تعمير گرامافون آغاز كرد
ايبوكا، مؤسس سوني، در سفر  1952در سال . اختراع، سرنوشت خود را تغيير داد

در . برخورد كرد درباره ترانزيستوربل  هاي طالعات پتنت آزمايشگاهمريكا با اآبه 
وسترن  شد و شركت ها استفاده مي زمان، ترانزيستور تنها در لوازم سمعك آن

براي فناوري ترانزيستور كرد  دارنده ورقه اختراع آن، تصور نمي 20الكتريك
كه از  آقاي ايبوكا در فكر اين بود. بزرگي در پيش استموفقيت تجاري 

آقاي ايبوكا براي متقاعد كردن وزارت . ترانزيستور در ساخت راديو استفاده كند
تالش زيادي كرد تا مجوز اين كار صادر شد و ژاپن الملل  صنايع و تجارت بين

وسترن  شركت. هزار دالر خريداري كرد 25وي فناوري ترانزيستور را به مبلغ 
افق به يك مهندس از شركت سوني اطالعات مربوط به آن را طبق توالكتريك 
اولين راديوي ترانزيستوري سوني را  1955مهندسان سوني در سال و  منتقل كرد

 ايجاد شركت نيبراي امحصول جديد، موفقيتي گسترده ثبت . به ثبت رساندند

در جهان ارتقاء  الكترونيك اين امر سوني را به سطح رقباي بزرگ صنعت و كرد
 .داد

از كشورهايي بود كه در آغاز پيشرفت خود از نظام حق جمهوري كره نيز 
، كره در ثبت 1990در طول دهه . اختراع و نظريه چرخه خالقيت استقبال كرد
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مريكا از آلمان و انگليس پيشي آدر  21اختراعات مربوط به فناوري اطالعات
به سي  1996تا  1986با تقويت نظام حق اختراع، ثبت اختراعات از سال . گرفت

هم اكنون نيز دفتر ثبت اختراعات كره جنوبي با . ابر قبل از اين دوره بالغ شدبر
با ( ، آلمان)هزار تقاضا30با ( هزار تقاضاي ثبت اختراع در سال از روسيه 175
با ( ، انگليس)هزار تقاضا26با ( ، استراليا)هزار تقاضا 40با ( ، كانادا)هزار تقاضا60
و نيز دفتر ثبت اختراعات اتحاديه ) ار تقاضاهز21با ( ، فرانسه)هزار تقاضا25

 سياستي ابزارهاي مؤثرترين و بارزترين از .پيش است) هزار تقاضا130با (اروپايي
 تحقيقاتي، هاي سازمان و مؤسسات ايجاد كره، تكنولوژي و علم سيستم توسعه براي
 سهمؤس 1996سال در. است بوده نهادسازي خالصه طور به يا آموزشي و اي توسعه
براي  صنعتي 23.دي. اند .هاي موسوم به آر طرح انجام جهت 22كره تكنولوژي و علم

 سرمايه با مؤسسه اين دولتي، بروكراسي از رهايي جهت. شد ايجاد كره صنايع
 هاي بعد در سال .گرفت شكل دولت از مستقل قانوني لحاظ از ليو دولت

 مورد تحقيقاتي مؤسسات به كه زيادي تأسيس شد تخصصي تحقيقاتي مؤسسات
 كامالً ابتدا در .آي. آر. مؤسسات جي. شدند معروف 24.آي. آر. جي حمايت
 تغيير به اقدام كره دولت كاستي اين ها مشاهده با كه بودند دولتي بودجه به وابسته
 تحت را جديدي سيستم 1996 سال دركرد و  هاآن مجدد بندي دسته و ساختار
 سيستم اين. نمود يكجا پرداختسيستم  انشينج 25.اس. بي. طرح پي سيستم عنوان
و  شود مي مواردي چه صرف دولت تحقيقاتي هاي سرمايه كه دهد  مي نشان دقيقاً

  .كند آن را تصحيح و هدايت مي
برخي ديگر كشورهاي در حال توسعه چون برزيل و هند نيز در دهه هشتاد و 

دند و از همان زمان، اوائل دهه نود اصالح نظام مالكيت فكري خود را آغاز كر
گذاري مستقيم خارجي و افزايش شمار اختراعات ثبت  سرمايه شاهد رشد روزافزون
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برخي از اين كشورها، فرايند تقويت نظام حق اختراع خود را از اوايل . شده بودند
دهه هشتاد يعني مدتها قبل از آن كه موافقتنامه تريپس به نتيجه برسد، شروع 

از اين تلقي بود كه براي رشد اقتصادي بايد بر تقويت  اين امر ناشي. كردند
صادرات بر مبناي توليد علم و فناوري تأكيد شود كه الزمه آن نظام قوي حمايت 

 26.از اختراعات است

  
  نظام حق اختراع به عنوان زيرساخت توسعه زيست فناوري) ي

را ورزي شده  كه يك باكتري دست 1980مريكا در سال آحكم دادگاه عالي 
اين حكم راه را . نقطه عطفي در تاريخ زيست فناوري است 27قابل ثبت اعالم كرد

مريكا آبراي اصالح مقررات در راستاي قابليت ثبت اختراعات زيست فناوري در 
هاي تجاري حقوق  در نهايت، موافقتنامه جنبه. و ساير كشورهاي جهان باز كرد

از آن تاريخ  .را جهاني ساختاين رويكرد  مالكيت فكري سازمان جهاني تجارت
شتاب روزافزون پيشرفت صنعت زيست فناوري و درآمدهاي ناشي از آن آغاز 

آجرهاي صنعت  ...هاي حاصل در ژنتيك و يابي ژنوم انسان و پيشرفت توالي و شد
اي  اندازي افسانه با چشم 21تحت عنوان فناوري قرن  كه دادندپيشتازي را تشكيل 

اين ميان، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به دليل عدم  در .است ظهوردر حال 
حمايت از اختراعات زيست فناوري در قوانين اتحاديه اروپا به طور محسوسي از 

اتحاديه اروپا، كه تحت تأثير عناصر قدرتمندي چون . اين قافله عقب ماندند
 هاي غيردولتي زيست محيطي و حقوق بشري، در برابر گرايان و سازمان اخالق

كرد، براي جبران  قانوني كردن ثبت اختراعات زيست فناوري مقاومت مي
دستورالعمل ديرهنگام ماندگي صنايع زيست فناوري خود وادار به تصويب  عقب

هاي زيست  پس از آن شركت. شد 1998ثبت اختراعات زيست فناوري در سال 
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ن كم كنند، مريكا و ژاپآفناوري اروپايي توانستند به سرعت فاصله خود را با 
تجربه اتحاديه اروپايي . اند اگرچه تا كنون موفق به از بين بردن اين فاصله نشده

گذاران و قانونگذاران بايد به طور مستمر نظام حق اختراع را  دهد، سياست نشان مي
هاي سريع فناوري بازنگري نمايند تا بتوانند توازن الزم را  در رابطه با پيشرفت
  .ن ورقه اختراع و جامعه حفظ كنندميان منافع دارندگا

  
هاي  ويژگي از: گذاري پرخطر سرمايه ،تحقيقات و توسعه زيست فناروي ـ1

صنعت زيست فناوري، نقش پررنگ و اساسي بخش تحقيقات و توسعه در آن با 
طور خاص نسبت  اختراعات زيستي بهاز سوي ديگر، . هاي بسيار باال است هزينه

هاي باال، به راحتي  پس از كشف و يا اختراع با هزينه اند چرا كه به سرقت حساس
از اين جهت، وجود يك تضمين قوي براي . اند برداري و با هزينه كمي قابل كپي

گذاران داخلي و خارجي مرتبط با  گيري سرمايه بازگشت سرمايه، آشكارا بر تصميم
ام حق اختراع با شروع حمايت نظ عنوان مثال، به. اين صنعت تأثيرگذار خواهد بود

هاي داروسازي داخلي  در كره جنوبي، شركت 1980از محصوالت دارويي در دهه 
در بعد . گيري سهم خود را در بازار اين كشور افزايش دادند طور چشم به

بنابر يك نظرسنجي از . گذاري مستقيم خارجي نيز همين تأثير وجود دارد سرمايه
ها  مريكا و ژاپن، اين شركتآمان، هاي دارويي و شيميايي پيشرو در آل شركت

هاي فكري تأثيري اساسي بر  اند ميزان حمايت يك كشور از مالكيت اعالم كرده
گذاري در بخش تحقيقات و توسعه در آن كشور  گيري آنها در سرمايه تصميم

طور مثال، در پي تقويت قوانين و نظام حق اختراع مكزيك در  به. خواهد داشت
مريكايي در بخش تحقيقات و توسعه آهاي  ذاري شركتگ ، سرمايه1991سال 

  28.صنايع دارويي اين كشور به بيش از دو برابر افزايش يافت
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سازي يك محصول زيست فناوري  براي آنكه چرخه تحقيقات و توسعه و تجاري
اي معادل  سال زمان و هزينه 15الي  10مانند داروهاي زيست فناوري تكميل شود، 

نهادهاي نظارتي، در  ماننداي از موانع پيچيده  مجموعه .الزم استميليارد دالر  1.2
تنها يكي از  طوري كه قرار دارند بهبرابر عرضه يك محصول جديد در بازار 

هزار تركيب دارويي قادر است به بازار تجاري راه يابد و سوددهي آن بايد به  پنج
رهزار و نهصد و نود و هزينه صرف شده براي چهاميلياردها دالر ميزاني باشد كه 

شود  از همين رو است كه گفته مي .نه محصول شكست خورده را نيز تأمين كند
در صورت عدم حمايت قوي و مؤثر از مالكيت ) مطابق آمارهاي بانك جهاني(

 نظام حق اختراعدر حقيقت، . يافتند درصد محصوالت دارويي توسعه نمي 65فكري 
گذاران، انگيزه الزم براي فعاليت  اي سرمايهبرداري بر با ايجاد انحصار بهره

گذار و امكان ادامه تحقيق و توسعه از  مبتكرانه، زمينه بازگشت سرمايه به سرمايه
در واقع، رشد و بقاي زيست فناوري از طريق  .كند راه درآمد حاصله را فراهم مي

ور منطقي اول آنكه به ط ؛نظام حق اختراع، بر دو اصل اوليه اقتصادي استوار است
ها، همواره به  هاي فعال در صنعت زيست فناوري نيز مانند ساير حوزه شركت

دوم آنكه به دليل عدم . دنبال بازگشت سرمايه و حداكثرسازي منافع خود هستند
گذاري  هاي با ريسك باال و بدون صرفه اقتصادي، سرمايه گذاري در حوزه سرمايه

ايه از طريق نظام حق اختراع در زيست فناوري بدون تضمين بازگشت سرم
سريعي را تجربه نخواهد صورت نخواهد گرفت و لذا صنعت زيست فناوري رشد 

 .كرد
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  تجربيات كشورهاي در حال توسعه) ك
 با اختراع حق نظام همراهي با فناوري زيست دانشمندان تالش نتيجه در

هاي  هايي كه در بخش نخست اين نوشتار بررسي شد، منافع و فرصت ويژگي
هاي علمي رو به همه دانشمندان در هر نقطه از جهان  فراهم شده از طريق پيشرفت

ها به  تواند با مديريت صحيح از اين فرصت طوري كه هر كشوري مي باز است، به
طور كه برخي  همان. نفع افزايش رفاه و رشد اقتصادي جامعه خود بهره گيرد

اهبردي و قاطعيت در اجراي آنها كشورهاي در حال توسعه با اتخاذ تصميمات ر
طوري كه تحقيقات زيست  انداز را محقق سازند، به اند تا حدي اين چشم توانسته

فناوري هم اكنون به يك تالش فراگير جهاني تبديل شده است و رشد مراكز 
تحقيقات زيست فناوري در سراسر جهان، از جمله در كشورهايي چون برزيل، 

حمايت قوي از براي نمونه،  29.سنگاپور مؤيد آن استچين، هند، كره جنوبي و 
هاي دارويي در  حق اختراع در حوزه محصوالت و فرايندهاي دارويي به شركت

هاي  كند فرايند تكامل خود را از شركت كشورهاي در حال توسعه كمك مي
هاي فكري خود را  هايي كه مالكيت دارايي كننده داروهاي ديگران به شركت كپي

دارويي هاي  اين فرايند در بسياري از شركت. ار و انحصار دارند، طي نماينددر اختي
آميزي با تأكيد بر توسعه  طور موفقيت ها به طي شده و اين شركت اين كشورها،

هاي فكري خود را افزايش  داروهاي ناشي از خالقيت دانشمندان خود، دارايي
  .اند داده

موفقيت در آن ، توسعه در زيست فناوريهاي باالي تحقيقات و  با توجه به هزينه
المللي مشكل  ها در سطح بين گذاري و همكاري مشترك شركت بدون سرمايه

طور روزافزوني به سمت انجام  هاي زيست فناوري به از اين رو، شركت. است
گذاري مشترك و ديگر اشكال  هاي تحقيقات و توسعه از طريق سرمايه فعاليت
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هاي خصوصي در كشورهاي در  شركت. كنند ميهاي پژوهشي حركت  همكاري
هاي مشترك با  گذاري به علت كمبود منابع مالي به سراغ سرمايهنيز حال توسعه 

روند تا بتوانند  هاي پژوهش و تحقيقات و توسعه مي هاي بزرگ در بخش شركت
وسيله  هبراي نيل به اين هدف ب. هاي بالقوه خود را در اين بخش فعال سازند قابليت

 چرا كه اوالً. خش خصوصي وجود نظام مؤثر حمايت از اختراعات ضروري استب
گذاري پرهزينه در بخش  هيچ شركت تجاري مايل نخواهد بود خطرات سرمايه

هاي  با توجه به نمونه، تحقيقات و توسعه را بدون چنين نظام حمايتي بپذيرد و ثانياً
هاي مشترك در  گذاري يهكشورهاي در حال توسعه كه مشاركت در سرمافراوان، 

طور مشترك يا  گيرند، پس از مدتي به بخش تحقيقات و توسعه را در پيش مي
سازي آن در داخل  شوند كه براي تجاري هاي حاصل از آن مي مستقل مالك پتنت

  30.و خارج كشور به حمايت نظام حق اختراع نياز دارند
هاي  ن همكاريهايي است كه با كمك همي يكي از شركت برزيل 31بيوبراس

هاي موفق  پژوهشي توانست فعاليت خود را توسعه بخشد و به يكي از شركت
اين شركت كه در ابتدا تنها يك آزمايشگاه . تبديل شود جهانزيست فناوري در 

 1977برزيل بود، در سال ( 32كوچك خصوصي در دانشگاه فدرال ميناس خرايس
گذاري مشترك  اد يك سرمايهبا كمك وزارت بهداشت برزيل براي انعقاد قرارد

براي توليد انسولين  33با دارندگان چند پتنت و شركت چندمليتي دارويي الي ليلي
 45شركت دارويي الي ليلي . حيواني و توزيع آن در برزيل مذاكراتي را آغاز كرد

درصد از مالكيت بيوبراس را به دست آورد و فناوري خود را به شركت برزيلي 
 عنوان بخشي از موافقتنامه همكاري بين دو بيوبراس به انمتخصص. كرد منتقل

هاي مختلف تحقيقات و توسعه و همچنين  شركت، از سوي الي ليلي در حوزه
در زمان پايان مدت اين موافقتنامه همكاري . مديريت و بازاريابي آموزش ديدند
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گيري  هيعني شش سال بعد، بيوبراس به يكي از توليدكنندگان مهم انسولين با بهر
بازار انسولين بيوبراس پتانسيل بااليي را ارائه . از آخرين فناوري روز تبديل شد

چندمليتي توليدكننده انسولين  عنوان تنها شركت غير بهكرد و اين شركت برزيلي 
تر  مهم 34.به سرعت صادرات محصول اصلي خود را آغاز كردنوتركيب انساني 

هاي تحقيقات و  مرات اين موفقيت، فعاليتشركت بيوبراس با استفاده از ثآنكه، 
وسيله  هفناوري انسولين ب. پژوهش خود را روي موارد جديدي متمركز كرد

عنوان اختراع در برزيل،  توسعه يافت و به 35بيوبراس و با همكاري دانشگاه برزيليا
به دست آوردن ورقه اختراع انسولين انساني نقطه . مريكا ثبت شدآكانادا، اروپا و 

طوري كه ارزش سهام اين  هاي شركت بيوبراس بود به طفي در تاريخ موفقيتع
هاي فكري  مشخص است كه دارايي كامالً. برابر شد 6شركت در عرض پنج سال، 

شركت بيوبراس به ويژه پتنت مربوط به انسولين نوتركيب انساني را بايد پايه و 
  36.اساس موفقيت و ثبات اقتصادي در اين شركت قلمداد كرد

زيست فناوري در هند در دو : زيست فناوري در هندسياست هاي توسعه ـ 1
ميليون دالري زيست  200بازار . دهه گذشته رشد سريعي را تجربه كرده است

هاي  و تعداد شركت 2007ميليارد دالر در سال  2.5به  1997فناوري هند در سال 
نعت به عللي چون اين ص 37.شركت رسيده است 800زيست فناوري اين كشور به 

ها، فقدان الگوي تجاري مناسب،  گذاري، مهيا نبودن زيرساخت پرخطر بودن سرمايه
تاكنون نتوانسته است سرمايه مورد نياز خود را آن طور كه ... نيروي انساني و
گذاران بوده است، جذب كند؛ با اين حال، در طول دو دهه گذشته  انتظار سياست

ها، توانسته است تا  ها و شركت نظر تأمين مالي پروژهويژه از  اقدامات دولت به
حدود زيادي عالقه بخش صنعت و سرمايه را به اين حوزه جلب كند و موجبات 

ها قبل از آنكه زيست  سال 38.توسعه چشمگير زيست فناوري را فراهم سازد
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 ها بيفتد، دولت هند بر سر زبان 21عنوان عامل انقالب فناوري در قرن  فناوري به
را جهت مديريت راهبردي اين صنعت در  39سازمان زيست فناوري 1986در سال 

وزارت علوم و فناوري اين كشور تأسيس كرد و اين نشان دهنده توجه ويژه و 
بودجه زيست فناوري در طول . زودهنگام دولت هند به زيست فناوري است

كل بودجه پژوهشي درصد  4.2ساله توسعه هند، از  هشتمين تا يازدهمين برنامه پنج
درصد در برنامه يازدهم بالغ شد؛ در نتيجه، اغلب  8.5در برنامه هشتم به 

هاي الزم براي رشد زيست فناوري به مرور در اين دوره با  زيرساخت
هايي كه ساختمان عظيم علم و  هاي دولت فراهم شد، زيرساخت گذاري سرمايه

 .نا شودخالقيت و تجارت در زيست فناوري توانست بر آن ب
هاي تشويقي دولت هند براي رشد زيست فناوري در  اين امر در كنار سياست

بخش خصوصي شامل كاستن از فشار كنترل قيمت در محصوالت دارويي، 
هاي  اندازي پارك اختصاص يارانه در قالب تأمين سرمايه، معافيت مالياتي، راه
بانك ژن و تأمين زيست فناوري و مراكز رشد، تربيت نيروي انساني متخصص، 

لوازم و حيوانات آزمايشگاهي و برخي مواد اوليه تأثير زيادي در رسيدن صنعت 
شركت برتر زيست  25درآمد . زيست فناوري هند به سطح كنوني داشته است

ميليارد دالر گذشت، در پنج سال گذشته  2.5از مرز  2007فناوري هند كه در سال 
ها حاكي از آن است كه ارزش  بيني شپي. درصد رشد داشته است 30بيش از 

ميليارد دالر  15تا  13به  2015زيست فناوري اين كشور از نظر درآمد در سال 
 57شركت زيست فناوري فعال در هند  424، از ميان 2008تا سال  40.خواهد رسيد

هاي زيست فناوري  شركت. مريكا بودندآشركت داراي ورقه اختراع ثبت شده در 
پتنت جديد ثبت و به بازار معرفي  2.7طور متوسط ساالنه  ي اخير بهها هند در سال

  .رسيد عدد مي 425به  2008هاي ثبت شده آنها تا سال  اند و كل پتنت كرده
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با اعمال آخرين اصالحات  2005در سال : گذاري هند تحوالت حقوقي و سياست
بقت كامل در قوانين هند نظام حقوقي اين كشور با نظام موردنظر تريپس مطا

اما براي افزايش خالقيت و توليد علم و فناوري عالوه بر قانونگذاري . يافت
 1995وزارت علوم و فناوري هند در سال . ابزارهاي ديگر نيز بايد فراهم باشد

سازي مردم و دانشمندان از  مركز كمك به ثبت اختراع را تأسيس كرد تا آگاه
هاي  ك به مبتكران براي حمايت از ايدههاي آموزشي، كم ها و كارگاه طريق رسانه

خود از طريق قوانين مالكيت فكري، و همچنين انجام وظايف پليس مالكيت 
ها، مراكز  همچنين دولت هند در بسياري از دانشگاه. فكري را برعهده بگيرد

هاي مرتبط با علم و فناوري، مانند سازمان زيست فناوري،  پژوهشي و سازمان
فناوري اطالعات، شوراي تحقيقات پزشكي، شوراي تحقيقات وزارت ارتباطات و 

اي، سازمان تحقيقات و توسعه دفاعي و شوراي  كشاورزي، سازمان انرژي هسته
البته در بخش . اندازي كرده است تحقيقات جنگل، دفاتر مالكيت فكري راه

توان  هاي زيادي دفاتر مالكيت فكري خود را دارند و مي خصوصي نيز شركت
دون شك، صنايع بخش خصوصي به خوبي به نظام جديد مالكيت فكري گفت ب

  .اند اين كشور پاسخ داده
خطوط راهنماي مهمي را با عنوان  2000وزارت علوم و فناوري هند در سال 

با هدف ايجاد انگيزه در » دستورالعمل انتقال فناوري و حقوق مالكيت فكري«
تصويب اين دستورالعمل نقطه . غ كردها و مراكز پژوهشي ابال دانشمندان، دانشگاه

. عطفي در مديريت نظام حق اختراع توسط وزارت علوم و فناوري هند بود
گونه اقدامات دولت هند بر اين پايه است كه اعطاي انحصار بيشتر به نهادهاي  اين

پژوهشي و دانشمندان راجع به حقوق مالكيت فكري و انتقال فناوري، موجب 
ارائه محصوالت و فرايندهاي جديد مطابق با نيازهاي روز  انگيزه بيشتر براي
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هاي علم و فناوري اين كشور را  نيز دولت هند سياست 2003در سال . خواهد شد
كه يكي از اهداف آن تقويت نظام مالكيت فكري عنوان شده است به تصويب 

زيني ارزش افزوده و خلق ثروت از طريق بازارزيابي، بازتوزيع و بازجايگ. رساند
منابع مادي، مالي و انساني با استفاده مؤثر از علم و فناوري و تكميل چرخه ايده 

. سازي با هدف دستيابي به رشد باالي اقتصادي مورد تأكيد اين سند است تا تجاري
كند كه حقوق مالكيت فكري، بايد مورد توجه جدي باشد نه  اين سند تصريح مي

گذاري كه به  عنوان ابزاري مؤثر سياست كه بهعنوان يك حوزه جدا و مستقل، بل به
ها   توسعه مهارت. دامنه وسيعي از مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي مرتبط است

و رقابت در مديريت حقوق مالكيت فكري و افزايش نفوذ آن از محورهاي اصلي 
  .هاي بخش مالكيت فكري شمرده شده است سياست

درصد رشد داشته و  50تا  20ع در هند بين هاي اخير تقاضاي ثبت اخترا در سال
 2007ـ08تقاضاي جديد در سال  35218به  2002ـ03تقاضا در سال  11466از 

مدي و بازدهي آگذاران هند بر اصالح كار از اوايل دهه نود سياست. رسيده است
ها و نهادهاي پژوهشي متمركز شدند و اين امر را با سياست كمك به  دانشگاه

يكي از نهادهايي . كز علمي و پژوهشي از بودجه دولتي پيگيري كردنداستقالل مرا
كه با كمك دولت هند براي ترغيب تحقيقات و توسعه در اين كشور تأسيس شد 

اين . با ماهيتي نيمه دولتي و مستقل است 41شوراي تحقيقات علمي و صنعتي هند
هدف خود را بتدا از اترين شبكه تحقيقات و توسعه در هند،  به عنوان بزرگشورا 

هاي اختراع و ميزان كسب منافع از طريق صدور مجوزهاي  افزايش تعداد ورقه
ورقه  1191، 2006سال منتهي به مارس  9طي  و توانست برداري اعالم كرد بهره

با  )CSIR( .آر. آي. اس. سي شوراي. برساندبه ثبت  اختراع در خارج از هند
دست آمده به ويژه از طريق  هاي به فناوري تمركز خوبي بر بازاريابيكمك دولت 
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اينترنت داشت و در موارد بسياري توانست آنها را از طريق قراردادهاي مجوز 
 .هاي داخلي واگذار نمايد هاي چندمليتي يا شركت برداري به شركت بهره
  
  نظام حق اختراع و زيست فناوري كشاورزي) ل

آفريني به  در نقش  اي طوالني هبخش كشاورزي سابق: اهميت كشاورزي در ايران
عنوان موتور توسعه در كشورهاي گوناگون، اعم از توسعه يافته و در حال توسعه 

براساس آخرين . اي معادل هزار و سيصد ميليارد دالر دارد و ارزش ساالنه دارد
وري بسيار پايين در صنعت كشاورزي، در توليد  ايران با وجود بهره هاي فائو، داده
كسب  42.كشور برتر دنيا قرار دارد 20ول كشاورزي، در زمره محص 24

هاي جهاني مذكور در شرايطي است كه عملكرد در واحد سطح ايران بسيار  جايگاه
دهنده توان جهاني بخش  و اين امر نشان كمتر از ميزان استاندارد اين شاخص است

سناد فرادستي، هاي توسعه و نيز در متون ا در طول برنامه. استكشاورزي ايران 
وري باال اعمال شده كه چندان  تالش زيادي براي هدايت اين بخش به سمت بهره

ميليون هكتار زمين قابل كشت در  36از  كه ، به طوريآميز نبوده است موفقيت
 1383با وجود اين، اين صنعت در سال . شود ميليون هكتار كشت مي 18ايران تنها 

درصد ارزش صادرات غيرنفتي، بيش از  25لي، درصد توليد ناخالص داخ 14حدود 
درصد از مواد اوليه  90درصد از عرضه غذا و  80درصد اشتغال، نزديك به  20

  .صنايع تبديلي كشاورزي را تأمين كرده است
كشاورزي علمي و مكانيزه در : زيست فناوري كشاورزي كارگيري هضرورت ب

رد كه به انقالب سبز معروف تحولي بزرگي را در اين صنعت ايجاد ك 1950دهه 
انقالب سبز سه مشخصه داشت كه نه تنها مثبت نيستند بلكه هر كدام مضرات . شد

 كارگيري هب. 1: اند پوشي بر جامعه بشري تحميل كرده و خطرات غيرقابل چشم
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. 2و غذاي انسان را درپي داشت؛  زيست محيط آلودگيكه  شيميايي كودهاي
ميايي ضد آفت كه براي سالمتي محصول و نيز شي سمومگسترده  كارگيري هب

كه  كشاورزي كردن مكانيزهاستفاده از ابزار جديد و . 3محيط زيست مضر است؛ 
زيست . منجر شد زيستي تنوع و ها جنگل تخريببا گسترش نامحدود مزارع به 

فناوري كشاورزي توان آن را دارد كه عالوه بر افزايش بازدهي تا حد قابل 
  .ارض فوق را از بين ببردهي از عوتوج
 250طور متوسط  كارگيري زيست فناوري و گياهان تراريخته كشاورزي به هب

كند كه با توجه به مقدار زمين قابل  دالر در هر هكتار ارزش افزوده ايجاد مي
در سال . ميليارد دالر ارزش افزوده براي كشور ما توان دارد 9كشت در ايران تا 

 ميليارد دالر و 131ميليون هكتار زمين زراعتي خود  165مريكا از آكشور  2007
) ناخالص ملي(ميليارد دالر درآمد  90ميليون هكتار زمين زراعتي   58برزيل از 

كارگيري  هكه بخشي از آن به علت ارزش افزوده ناشي از ب اند كسب كرده
پنج در هند، . محصوالت تراريخته پربازده و مقاوم به آفات به دست آمده است

ميليون نفر در سال  3.8در مقايسه با  2008ميليون نفر از خرده كشاورزان در سال 
درصدي  31از كشت گياهان تراريخته بهره بردند و اين امر موجب رشد  2007

درصدي آفات و استفاده از ارزش افزوده مذكور براي اين  39ثمردهي، كاهش 
 8ن هندي، بازدهي اين محصول معرفي كتان تراريخته به كشاورزا. كشاورزان شد

كيلوگرم در هكتار  590تا  560كيلوگرم در هكتار به  308ميليون هكتاري را از 
هاي  كش تر آنكه، اين امر استفاده از حشره جالب. افزايش داد 2007ـ08در سال 

سمي را به نصف تقليل داده و اين كشور را از يك واردكننده به صادركننده 
  .كرده استمحصول كتان تبديل 
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دانيم، بيشتر محصوالت تراريخته در كشورهاي صنعتي كشت  طور كه مي همان
هاي پايين به كشورهاي جهان سوم  شود و سرازير شدن اين محصوالت با قيمت مي

منجر به آسيب ديدن و حتي ورشكستگي خرده كشاورزان در اين كشورها شده 
كه  شكننده استتوليدات داخلي به حدي پذيري  رقابتدر مورد ايران نيز . است

تاب ... ندر قند، نيشكر، چاي، پنبه وغبرخي محصوالت توليدي كشور مانند چ
همچنين . رقابت نداشته و در عمل در حال حذف شدن از گردونه توليد است

رويه كودهاي شيميايي ماكرو با يارانه  خشكي آب و هوا در ايران و مصرف بي
شود، كيفيت سالمت غذايي  و آلودگي بيشتر خاك ميباال كه موجب تخريب 

داده جهان قرار  122در رتبه  يعنيترين سطح  توليدات كشاورزي ايران را در پايين
  .كند و اين صنعت را تهديد مي

ها و مراكز پژوهشي دولتي و  با توجه به شرايط مذكور، بسياري از دانشگاه
گيري از  ت كشاورزي با بهرهخصوصي در ايران بر روي اصالح كيفيت محصوال

كنند و حاصل تالش آنان توليد محصوالت اصالح  زيست فناوري مدرن فعاليت مي
ها به شدت به  اما ثمردهي اين فعاليت. شود شده متعددي است كه ساالنه معرفي مي

كشور ما در شرايطي . رفع موانع حقوقي و ايجاد نظام حمايتي مناسب وابسته است
هاي جديد گياهي پرمحصول و منطبق با شرايط اقليمي ايران به  نهقرار دارد كه گو
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علت عدم حمايت در مرحله رهاسازي متوقف مانده و اين امر كشور را از فوائد 
همچنين موانع اداري به حدي است . زيست فناوري كشاورزي دور نگه داشته است

ورقه  كه صدور مجوز براي توليد كود زيستي متعلق به بخش خصوصي داراي
سازي آن را به  كشد و اين امر تجاري سال طول مي 5المللي، حدود  اختراع بين

ويژه در بخش  توان انتظار داشت تحقيقات و توسعه به نمي. سازد سختي ممكن مي
اي برسد كه بتواند رتبه كشور  خصوصي بدون وجود نظام حمايتي مناسب به مرحله

بخشد و مقدمه جهش مورد انتظار در  را از نظر سالمت و كيفيت محصوالت بهبود
گذاران خصوصي داخلي و خارجي  سرمايهترغيب . بخش كشاورزي را فراهم نمايد

نظام  هاي با حمايتنظر از عوامل ديگر، تنها  ، صرفاين بخش فعاليت دربه 
 .مالكيت فكري ممكن است
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  ها نوشت پي

  

 .1387/06/05، ديدار نخبگان جوان دانشگاهىقالب، رهبر معظم ان -1
كند كه در استفاده از نظام حق اختراع  وضعيت كشورهاي در حال توسعه اقتضائاتي را ايجاب مي البته -2

بايد مدنظر قرار دهند تا بتوانند از آن در جهت تقويت استراتژي رشد اقتصادي خود در فضاي در حال 
 .برندتغيير اقتصاد جهاني بهره ب

در يكي از گزارشات كارشناسي مركز پژوهشهاي مجلس تنها به بررسي دو شاخص براي ارزيابي ـ 3
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. ورتحقيق و توسعه، و بودجه اختصاص يافته به تحقيقات و توسعه نسبت به توليد ناخالص داخلي كش
حيدرپور افشين، موقعيت شاخص هاي اقتصادي ايران در اقتصاد جهان و كشورهاي منطقه در سال 

، آذر 9994: ، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل2008
1388.  
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كليد رسيدن به «: جيانگ زمين، رئيس جمهور وقت چين اين گونه بر اين نكته تأكيد مي كند كهـ 29

اب در رشد اقتصادي و ترقي اجتماعي، توسعه علم و فناوري است و مهم ترين مسائل در اين ميان، شت
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