ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ دارد؟ ﺣﻠﻘﻪ
ﻣﻔﻘﻮده اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ اﯾﺮان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺠﺘﺒﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از داراﯾﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ذﻫﻦﻫﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺪاقﻫﺎی
ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮل و ﻣﻠﮏ ﻣﯽروﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از داراﯾﯽﻫﺎ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﭘﻮل و زﻣﯿﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻫﺮ روز ﺑﺮ
اﻫﻤﯿﺘﺶ اﻓﺰوده و ﺻﯿﺎﻧﺖ از آن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﻣﻬﻢ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل
 97درﺻﺪ از ارزش ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از داراﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﻓﻘﻂ  3درﺻﺪ
از ارزش ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺠﻬﯿﺰات و … ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی در واﻗﻊ از ﺧﻼﻗﯿﺖ ذﻫﻨﯽ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده دﯾﮕﺮان از ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ داراﯾﯽ رﯾﺸﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ ،از اﯾﻦ روی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺰوم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ و روشﻫﺎی ﺻﯿﺎﻧﺖ از آن ﺣﺲ ﻣﯽﺷﻮد.

در اﯾﺮان ﻣﺮﮐﺰ »ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی« ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺟﺰ آن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه
دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻣﺠﻮز دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ از ﺳﺎل  98ﺑﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان» ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻮآوران در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺧﻮد را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﻮاع ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی
اﻣﻮال ﻓﮑﺮی ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺼﺪاق از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری ،ﭘﺘﻨﺖ،

ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﭙﯽراﯾﺖ و اﺳﺮار ﺗﺠﺎری از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روشﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﭘﺘﻨﺖ ﯾﮏ ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از

اﺧﺘﺮاع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻓﺮوش اﺧﺘﺮاع از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از
ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺳﺎﻋﺖ و ﺟﻮاﻫﺮات ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و …

را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ

ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،آن را از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎزار ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ.

ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺼﺪاق ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪارد و ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ

راز ﺗﺠﺎری اﺳﺖ» .ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻤﯿﺪزاده« ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﮔﺮوه ﻓﯿﺮوزه ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ:
»زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺑﺮای ﭼﻪ
ﺳﻄﺤﯽ از اﻓﺮاد و ﭼﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ﺳﻄﺢ
ﺳﻬﺎمداران ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ از ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﯾﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﺷﻮد؟«

ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ از داراﯾﯽ ﻓﮑﺮی ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎ و
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺟﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ،اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻤﯿﺪزاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد »ﻋﺪم اﻓﺸﺎ« ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﻫﺎی ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ مﺛﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﯾﮑﺮد راﯾﺞ در اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﻫﺎ را ﭘﺲ از
اﻣﻀﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﺮای اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﺮو ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺤﺚ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
اﺣﺴﻦ از اﻃﻼﻋﺎت و داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﮑﺮی اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﮔﺮوه ﻓﯿﺮوزه ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ روی اﯾﻦ ﻣﻮارد ،اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.

اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﻔﻠﺖ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی
داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮآوری ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﯾﻦ داراﯾﯽﻫﺎ را در اوﻟﻮﯾﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﻣﻮال ﻓﮑﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮوش ،اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻻﯾﺴﻨﺲ و ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﮑﺮی ،درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای

اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ» .ﺳﻬﯿﻞ

ﭘﺎﯾﺪار« ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ »ﺛﺒﺖ ﺷﺪ« ،ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ را اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮔﻔﺖ:

»اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل
 1310ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﯽ اﻃﻼع اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﺮان ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ﻧﺪارﯾﻢ و
اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺘﻮا و اﺛﺮﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﻪ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮن ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻪاﯾﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ آﺛﺎر اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد«.

او ﺑﺎ رد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی در اﯾﺮان ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ آﺷﻨﺎﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻗﺎﺿﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺷﺎره ﮐﺮد اﻓﺰود:

»ﻣﺎ ﺟﺰو ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺠﺎزات ﮐﯿﻔﺮی دارﯾﻢ و ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد

دارد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺾ ﺣﻖ اﺧﺘﺮاع ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ زﻧﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ در
ﺑﺤﺚ ﮐﭙﯽراﯾﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ از
ﺟﻬﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ را درﮔﯿﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﮐﭙﯽراﯾﺖ دارد«.

ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی
ﻏﻔﻠﺖ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ دو ﺑﻌﺪ دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد

ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ و دﯾﮕﺮی رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی دﯾﮕﺮان اﺳﺖ» .ﻧﺎﺻﺮ ﻏﺎﻧﻢ زاده« ،ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ:

»ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان روی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا اﻣﻮال ﻓﮑﺮی
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﺮان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی آنﻫﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﻮل ﻧﺪﻫﻨﺪ و آن را از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت
راﯾﮕﺎن داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﻮﮔﻮ را ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.

او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی در اﯾﺮان دارﯾﻢ ،ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن را
ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ،ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ و ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ از داراﯾﯽﻫﺎی
ﻓﮑﺮیﺷﺎن داﻧﺴﺖ.

ارزشﮔﺬاری و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی در دﻧﯿﺎ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮان اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ

ﺗﻮرم روی رﻗﻢ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه در آﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﺎر آن ،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ

ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ
در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮی را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻤﯿﺪزاده ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﯽداﻧﺪ .او
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ» :اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻋﻠﻢ را ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺑﺪﻫﺪ ،ﺛﺒﺖ ﭘﺘﻨﺖ ﺑﺮاﯾﺶ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ را
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﮔﺮوه ﻓﯿﺮوزه ارزشﮔﺬاری روی اﯾﺪه در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻃﺮف ،ﺳﻄﺢ
دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪای از اﻓﺮاد و ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻣﺬاﮐﺮات ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ارزش ﮔﺬاری روی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ارزش ﮔﺬاری روی اﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ.

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق ﻓﮑﺮی
ﺳﻬﯿﻞ ﭘﺎﯾﺪار ﻋﺪم ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮن ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را
آﺳﯿﺐزا داﻧﺴﺖ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ:

»ﻋﺪم ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﭼﺮا ﻫﺮ
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ،وﯾﺪﺋﻮ و … را ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن ﮐﭙﯽ و داﻧﻠﻮد ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ادوﺑﯽ ،ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
ارزانﺗﺮی را ﺗﻬﯿﻪ و در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در اﯾﺮان اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد«.
او در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎش ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

»وﻗﺘﯽ ﺷﺎﻫﺪ رخ دادن ﻣﻮاردی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﻌﺒﻪ
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ رﺷﺪ ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﻃﺮحﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺧﺎص را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﮑﺮاری ﺑﻮدن ﭘﺘﻨﺖﻫﺎﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را از آنﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ«.
ﻏﺎﻧﻢزاده ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺪه را ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی از اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ اﯾﺪه را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﺪاﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ذﻫﻨﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎری ،ﭘﺘﻨﺖ ،ﻃﺮح ﺻﻨﻌﺘﯽ و … ﻧﻤﯽروﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻏﺎﻧﻢزاده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی دﯾﮕﺮان ﺣﺘﯽ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ﯾﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ،
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻤﯿﺪزاده ﻧﯿﺰ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﺒﺎﯾﺪ روی اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ را

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺮ و ﯾﮑﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺧﻮب و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﻧﺪ زﯾﺮا در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ درﺻﺪ اﯾﺪه و  99درﺻﺪ اﺟﺮاﺎت وزن دارﻧﺪ و اﮔﺮ روی ﻫﻤﺎن

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﺷﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

