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جزوه اصول تجاري سازي محصوالت و خدمات

(Business Plan)رح کسب و کارط

طرح کسب و کار سندي مکتوب است که جزئیات کسب و کار پیشنهادي را مشخص میکند. این :تعریف
نیازها ، انتظارات و نتایج پیش بینی شده را شرح دهد و کلیه جوانب سند باید ضمن تشریح موقعیت کنونی ،

.آن را ارزیابی کند

:طرح هم براي صاحب آن و هم براي حمایت کنندگان مالی آن، به دالیل زیر الزم است

مهم آن است که مالک درباره هدف خود از کسب و کار و منابعی که براي آن نیاز دارد به دقت فکر کند.-1
.این موضوع در برآورد میزان سرمایه مورد نیاز، به وي کمک خواهد کرد

بعید به نظر میرسد که مالک کسب و کار، براي راه اندازي آن سرمایه کافی داشته باشد. حمایت کنندگان -2
وباید متقاعد شوند که سرمایه گذاري در کسب و کار جدید، منطقی -بانکها یا سرمایه گذاران ریسکی-مالی

.درست است
فرض بر این است که اگر کسب و کار ایده خوبی نداشته باشد، هم براي صاحب آن و هم براي حمایت -3

کنندگان مالی آن، باید این موضوع را در مرحله برنامه ریزي و قبل از هدر رفتن مقدار زیادي از زمان و هزینه، 
.شناسایی کنند

:اجزاي یک طرح کسب و کار

لیاهداف ک-1

مشخصات مجري طرح و همکاران-2

تعریف و توصیف کسب و کار-3

تحلیل استراتژي بازار -4

تحلیل مالی-5

خالصه-6
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:گویدپاسخزیرکلیديسئواالتبه عالوه یک طرح کسب و کار باید به
چه چیزي؟

چرا؟
چگونه؟

چه کسی؟
چه زمانی؟

چقدر؟
با استفاده از سئواالت ریز شده به نکات اساسی که باید در طرح کسب توان عالوه بر سئواالت کلیدي فوق می

:و کار منعکس شود اشاره نمود

چه چیزي؟
هدف سازمان شما چیست؟

خدمات، محصوالت یا فرآیندهاي منحصر به فرد شما جیست؟
اهداف این خدمات، محصوالت و فرآیندها چیست؟

دهید؟خواهید به صورت متمایز انجام چیزي را میچه
چرا؟

چرا سازمان شما متفاوت است؟
شود؟چرا سازمان شما موفق می

چرا سازمان شما می تواند بر موانعی مانند رقبا، قیمت باال یا بازار کوچک فائق آید؟
گذاران به شما اعتنا کنند؟چرا باید سرمایه

چرا باید شرکایی با شما همراه شوند؟
چگونه؟

می یابید؟چگونه شما به اهدافتان دست 
دهد؟هاي هوشمند خود را گسترش میآوري، نیروي انسانی یا سرمایهچگونه سازمان شما فن

چگونه به سودآوري می رسد؟
گیرید؟چگونه مشتریان خود می یابید و از رقبا پیشی می

چه زمانی؟
رسید؟چه زمانی به اهدافتان می

شود؟چه زمانی محصولتان بازرسی می
شود؟آماده فروش و ارایه میچه زمانی محصول 

کنید؟چه زمانی شروع به سود دادن می
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افتید؟چه زمانی سازمان خود را گسترش داده و به فکر محصول جدید می
شود؟چه زمانی سازمان شما یک سازمان سودده می

چه کسی؟
مدیر سازمان شما کیست؟

از نظر شما افراد کلیدي براي بقا و موفقیت چه کسانی هستند؟
رقباي شما جه کسانی هستند؟

گذاران یا شرکاي شما کیستند؟سرمایه
مشتریان شما چه کسانی هستند؟

چقدر؟
هاي مختلف)؟چقدر سود تولید می کنید (در بازه

ي سر به سر چقدر است؟هزینه رسیدن به نقطه
سرمایه اولیه چه قدر است؟

هاي گسترش و توسعه چقدر است؟هزینه
گذارانتان امتیاز بدهید؟سرمایهچقدر حاضرید به 

هاي کسب و کار است. سازي یک طرح کسب و کار مستلزم داشتن آگاهی کافی در مورد بسیاري حیطهآماده
ي تأمین، مدیریت عملیات، و هاي معنوي، مدیریت زنجیرهمدیریت منابع انسانی، علم مالی، مدیریت دارایی

ها دانست که اي از زیربخشطرح کسب و کار را به صورت مجموعهتوان بازاریابی مهمترین آنها هستند. می
.دهدهریک، بخشی از موضوعات فوق را پوشش می

طرح کسب و کار نشان دهنده چیست؟
آماده کردن یک طرح کسب و کار نتیجه نهایی روند طرح ریزي نیست ، بلکه تحقق طرح ، هدف نهایی است. 

طرح نشان می دهد که بمنظور یک کسب و کار محرز .انی مهم استبا این وجود نوشتن طرح یک مرحله می
، بررسیهاي دقیق در ایجاد کسب و کار انجام شده است و براي راه اندازي آن کارآفرین ، وظیفه اش را انجام     

.داده است
هدف طرح

سب و کار آن ، به همان اندازه که ب       صرفنظر از اندازه ک سمی ،  سب و کار ر راي راه اندازي وجود یک طرح ک
.نیز مهم است(مهم است براي یک کسب و کار برقرار ( محرز

:را بصورت زیر انجام می دهدچهار عمل اصلیاین طرح 
شخص ، متمرکز و     -1 سب و کارش را م شرفت پروژه یا ک به مدیر یا کارآفرین کمک می کند که جوانب و پی

.بررسی کنند

ایجاد می کند تا در آن یک حرفه بتواند توسعه یابد و تدابیر مربوط  یک چهارچوب منطقی و حساب شده   -2
.به آن حرفه را در چند سال آینده دنبال می کند
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ــرمایه  -3 ــهامداران، دفاتر نمایندگی، بانکها، س ــخاص ثالث مانند س بعنوان ماخذ و مبنایی براي مذاکره با اش
.گذاران و ... بکار میرود

ه همانطور ک. وضعیت واقعی کسب و کار در برابرآنچه که باید باشد، ارائه می دهدمعیاري را براي سنجش  -4
سب و کار مانند هم نیز وجود ندارد. از آنجائیکه ، برخی     شغل مثل هم وجود ندارد و بنابراین طرحهاي ک دو 

ــت که مفاد    ــتند بنابراین این امر مهم اس ــب و کارها مرتبط هس ــوعات در طرح به یک طیفی از کس و موض
مندرجات طرح ها با امور فردي متناسب باشد. با این حال ، بیشتر طرح ها از یک ساختار آزموده شده و نظر      

.عمومی بر روي ( در مورد ) آماده سازي طرحی ك بطور وسیعی قابل اجراست متابعت می کنند
شته         صد بلندمدت دا شی واقع بین از پیش بینی ها ومقا ست نگر سب و کار می بای شد طرح ک این دید و .با

یا موفق می شود یا شکست    "نگرش چهارچوبی را به وجود می آورد که طرح باید در آن فعالیت کند و نهایتا
می خورد. براي مدیران و یا کارآفرینانی که به دنبال حمایت خارجی هســتند ، آماده کردن یک طرح جامع ، 

عدم وجود یک طرح منطقی ، یقینا .ت نخواهد کردموقیت را در افزایش بودجه ها یا تجهیز پشــتیبان ضــمان
.شکست را حتمی خواهد کرد

ست ، روند برنامه       : اهمیت پروسه  ضروري ا ایجاد یک طرح کسب و کار رضایت بخش امري پردردسر ، اما 
ست بیاورند و   نکه ایریزي ، مدیران یا کارآفرینان را وادار می کند که کامال دریابند آنچه را که می خواهند بد

حتی اگر هیچ حمایت خارجی هم نیاز نباشد ، طرح کسب و کار می تواند براي   .چطور و کی آنرا انجام دهند
شخیص فرصتهاي پنهانی نقش حیاتی را بازي کند     شتباهات یا ت سیار زیادي از  .دوري گزیدن از ا براي عده ب

تجزیه و تحلیل ) به اندازه طرح نهایی و یا       فکر ، مذاکره ، تحقیق ، کارآفرینان و طراحان ، روند طرح ریزي (    
بنابراین حتی اگر به یک طرح رسمی نیاز ندارید ، درباره روند طرح ریزي بطور .حتی بیشتر از آن مفید است

.دقیقی فکر کند. این کار می تواند سود زیادي براي طرح کسب و کار شما داشته باشد
س      سخت و پیش نوی سیار زیاد کار  هاي متعدد را از زمان بروز طرح تا گرفتن حق کار پیش بینی هفته هاي ب

سانتر          سته بندي جذاب سبب خواهد شد تا حامیان ، سرمایه گذاران و ... آ ضح با ب کنید. یک طرح مکتوب وا
یک طرح کسب و کار کامال آماده نشان خواهد داد که مدیران یا کارآفرینان، کار را   .به آن گرایش پیدا کنند 

س   ند و آنها را براي پیشرفت طرح بر حسب فرآوریها ، مدیریت ، سرمایه ها و مهمتر از همه بازارهاي     می شنا
.اقتصادي و رقابت اندیشیده اند

دالیل نوشتن طرح کسب و کار

شود تا بتواند در وهله اول راهنماي سازمان در فعالیت خود براي رسیدن    اساساً طرح کسب و کار نوشته می     
. عالوه بر این، کاربرد مهم و اصلی طرح کسب و کار هنگامی است که سازمان نیاز دارد فرد      به اهدافش باشد 

شود  یا سازمانی براي انجام کاري قانع نماید. اگرچه معموالً طرح کسب و کار براي تأمین سرمایه استفاده می    
و قرارداد (Merger & Aquisition)ولی در مواقع دیگر نظیر فروش کســـب و کار و ادغام دو شـــرکت

.رودنیز به کار می(Joint Venture)هامشارکت در پروژه
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صورت دریافت         :اخذ وام-1 ضه و چه به  شارکت یا اوراق قر شار اوراق م صورت انت براي گرفتن وام چه به 
پول از بانک الزم است که شرکت طرح کسب و کار خود را ارائه دهد. در صورت انتشار اوراق قرضه نیز بانک        

شرکت، ارزیابی مالی اعتباري         ی سب و کار  ساس طرح ک شرکننده بر ا سه منت س Financial Credit)ا مؤ
Rating)کندآورد و بر این مبنا نسبت به تعیین نرخ بهره و انتشار اوراق اقدام میبه عمل می.

آفرینانی که در ترین کاربردهاي طرح کسب و کار، به ویژه در مورد کار یکی از مهم:گذارجذب سرمایه -2
پذیرگذاران مخاطرهاندازي کســب و کارشــان قرار دارند، جذب ســرمایه اولیه از طریق ســرمایه   مرحله راه

(Venture Capitalist)  گذاران در ازاي شریک شدن در یک کسب و کار بخشی یا تمام     است. این سرمایه
.نمایندشرکت را تأمین میهاي توسعه یک اندازي یا در برخی موارد طرحسرمایه اولیه راه

سب و کار   -3 سابقات طرح ک سب و کار    :شرکت در م سابقات طرح ک Business Plan)شرکت در م
Competition)هاي نوشتن طرح است. چنین مسابقاتی که در سطح دانشگاهی و ملی      یکی دیگر از انگیزه

ویژه افراد جوان به.کننددنبال میي کارآفرینی را شـــوند، هدف توســـعهکشـــورهاي مختلف دنیا برگزار می
شجویان طرح تبدیل ایده  سب و کارهاي انتفاعی و غیرانتفاعی می دان شرکت در   هاي خود را به ک سند و با  نوی

.شوندمندمیاندازي کسب و کار خود بهرههایی براي راهمسابقات از جوایز و کمک
آوري در هاي فنست که مراکز رشد و پارك  چند سالی ا :آوريهاي فنحضور در مراکز رشد و پارك  -4

شور راه  شده ک شرکت اندازي  ستقر از امکاناتی نظیر دفتر کار، خدمات  اند. این مراکز امکان برخورداري  هاي م
سهیالت مالی را فراهم می   شاوره، امکانات اداري، و برخی ت ضیان حضور در مراکز و پارك  .آورندم ها باید متقا

آورانه بودن کسب و کار خود پذیر و فنسب و کار خود را آماده نمایند و بتوانند توجیهپیش از هر چیز طرح ک
.را نشان دهند

ست جزئیات کاملی از       شرکت :ورود به بورس-5 سهام خود را به عموم دارند، الزم ا ضه  صد عر هایی که ق
را به ســازمان بورس و نیز ي شــرکت هاي خود از آیندهبینیهاي آینده، و پیشوضــع موجود شــرکت، برنامه

ــرکت  ــب و کار این ش ــامل  خریداران اطالع دهند. طرح کس ــجم و کامالً دقیقی ش ها باید از بخش مالی منس
.سهام باشند(Valuation)گذاريبه ویژه ارزش(Financial Analysis)هاي مالیتحلیل

شــرکت با یکدیگر وارد مذاکره به دالیل مختلفی ممکن اســت دو :مذاکره و دریافت امتیازات تجاري-6
شرکت دیگر را اخذ نماید، یا آن            شد نمایندگی یک  شته با صد دا شرکتی ق ست  صو شوند. ممکن ا رت که به 

شرکتی به تولید بپردازد. در همه          سانس  شود، یا تحت لی صه  شرکتی وارد مناق شترك با  زم ي این موارد الم
حین آن طرح کسب و کار خود را ارائه دهد. طبیعتاً  است که شرکت پیشنهاددهنده پیش از شروع مذاکره یا    

.هاي موجود آن استها و پتانسیلهایی عمده تمرکز بر وضع موجود شرکت و قابلیتدر چنین طرح
هاي ارائه طرح کسب و کارقالب

از شکل مختلف 4تا 3داشتن .شود نیز وابسته به شرایط ارائه استقالبی که یک طرح کسب و کار ارائه می
.هاي نوپا غیرعادي نیستیک طرح کسب و کار به ویژه در شرکت

1- Elevator Pitch: مدیریتی طرح کسب و کار که اغلب به عنوان اي از خالصهدقیقه3یک ارائه مختصر
.رودگذاران، مشتریان یا شرکاي استراتژیک بااقوه به کار مییک تیزر تبلیغاتی براي جلب توجه و نظر سرمایه
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افزارهاي گرافیکی و...) اسالید، نرم)ي جذاب با استفاده از ابزارهاي بصري ي شفاهی طرح: یک ارائهارائه-2
نماید. محتواي شود و مخاطب طرح را ترغیب به خواندن مکتوب طرح میکه محرك بحث و تبادل نظر می

عدادي نمودارهاي کلیدي که ي مدیریتی طرح متمرکز است و تي شفاهی عمدتاً حول خالصهي ارائهجلسه
ها اثرگذار باشند. عالوه گیريتوانند بر تصمیمهایی که میدهند و مقایسههاي مالی را نشان میروند شاخص

تواند بخشی از برنامه ي دموي محصول نیز میبر این، در صورتی که محصول جدیدي ابداع شده باشد ارائه
.باشد

گیرد، که داراي جزئیات کافی است؛ با ادبیات خارج سازمان قرار میمستندي که در اختیار ذینفعان -3
.مناسبی نوشته، و در قالب زیبایی آماده شده است

زي ریي آن دسته از جزئیات برنامهي کامالً دقیق و دربرگیرندهسازمانی: یک برنامهطرح عملیاتی درون-4
ت براي عملیاتی ساختن برنامه به آن نیاز دارد. سبک آید ولی مدیریسازمانی نمیاست که به کار ذینفع برون

.سازمانی داردهاي برونتر است و صراحت بیشتري در مقایسه با طرحنوشتاري این طرح غیررسمی

ارتباطیهاي-مهارت
ارتباطیهايمهارتکهاندعقیدهاینبرارتباطاتعلومنظرانصــاحبوپردازاننظریهازبســیاريامروزه
سیار نقش سان درموفقیتمهمیب صی   زندگیدرچهواداريوکاريزندگیدرچهان به.داردآنانشخ

میمواجهآنباخودزندگیدرانسان کههاییشکست  دالیلترینمهمازیکیکهکردادعاتوانمیجرات
ست اینشود  صمیم اتخاذازقبلکها وفرزندتربیتازدواج،شغل، انتخاب(کاریکانجامبهمبادرتوت
فرایند.کندکسب راکارآنانجامبرايالزمرفتاريوارتباطیهايمهارتکهاست نکردهسعی )آنامثال
ست آنهابینمعانیبودنهمسان شرط بهگیرندهبهفرستنده ازپیامانتقال درکهست فراینديارتباطات.ا

شتراك بهوتعریفزندهموجوداتبینمعناآن شته ا ستنده، یکبهارتباط.شود میگذا گیرندهوپیامفر
ضور نداردنیازگیرندههرچندنیازدارد،شده درنظرگرفته شته ح شد دا ستنده ازیابا برقراريبرايمنظورفر

شد آگاهارتباطزماندرارتباط سر   تواندمیارتباطاتبنابراین؛با سرتا سافتهاي در سترده م وزمانیيگ
اشتراك بهراارتباطیمشترکات ازايناحیهارتباطهايبخشکهاست آننیازمندارتباطات.دهدرخمکانی

.بگذارند
:استزیرمراحلشاملدیگرانباارتباطبرقراري

شهاي اولین:آغاز-مرحله1 شخص گفتگوورابطهایجادبرايماتال ست تازهايبا رااواولباربرايکها
.کنندمیعملقرارداديبسیارومحتاطانهطرفینمرحلهدراینبینیممی
ــعیطرفینکهايمرحله:آزمودن-مرحله2 اطالعاتییکدیگرتفکرونگرشنحوهمورددرمیکنندس

بهترياساسارتباط  اینبروبیابندرامقابلفردشخصیتی  وعالقهمشترك هايزمینهیعنیبیاورندبدست 
.شودمیبهترارتباطباعثبیشترشناختکهچراکنندبرقرار

چهارتباطاتدرهادگرگونیپدیدارشدنوهاتفاوتتمامبامرحلهایندر:ارتباطتحکیم-مرحله3
صورتبیشتريافشايوگشودگیمرحلهایندرشوندمینزدیکیکدیگربهافرادغیرکالمیچهوکالمی

گیردمی
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4 سان دوکهکندمیپیداتحققزمانی:ادغامیاتکمیلمرحله – یاجفتوزوجعناونبهیکدیگربهان
شان وپرورشدرسعی رابطهطرفینازیکهرمرحلهایندربنگرند سته دادنن نگرشوعالیق.هاخوا

داردمقابلطرفتوافقجهتدرخویشهاي
کالمیغیرارتباط

65کهدهدمینشــانتحقیقات کالمیغیرپیامهايکندمیپیداانتقالکالمیغیرصــورتبهارتباط%
شد میکالمیپیامهايازبهتروموثرترمعموال شتري گویاییکالمیغیرپیامهايزیرابا دارندکلماتازبی
وآهنگ/نگاهحالت/چهرهحالت/بدنوضعیت است عالقهواحساس دهندهنشان کهساده لبخندیکمانند

هستندکالمیغیرارتباطاتازاينهنمووسکوت/فردظاهر/صداتن
موثرارتباطبرقراريدراساسیگامهفت
دادنگوش
بودنصادقوصریح

همدرديوهمدلی
مقابلطرفبهاحتراموآرامشحفظ

مناسبشیوهبهنمودنمخالفت
آگاهیافزایشوخودشناسی

شدهتحریفافکارشناسایی
استزیرعنصر5شاملفرآیندارتباطات

-پیامفرستنده - - - - - - - -
-پیامگیرنده - - - -

-پیام - -
-ارتباطیکانالهاي - - - - - -

--------بازخورد- ------- ----------- ---------
مذاکرهمدیریت

ست عبارت”مذاکره صمیم فرآگردازا سته همبهافرادازمرکبيستد ودادگیريت ترجیحاتباوواب
متفاوتترجیحاتیامااند،وابسته همبهدوهرفروشنده وخریدارکاالفروشوخریددرمثالبرايمتفاوت

ــدقیمتباالترینبهخواهدمییکیزیرادارند، بخردوقیمتترینپایینبهخواهدمیدیگريوبفروش
صمیم  ست، گروهیگیريت ستند نفردوحداقلچونا میتلقیفراگرديبهدیگرتعریفیدر”مذاکره“ه

شترك هدفهايباگروهیانفرچندیادوآندرکهشود  ضاد، یام شنهادي هايگزینهمت بهرایکدیگرپی
ــندتوافقبهتاگذارندمیبحث ــمیمزمانیرامذاکره.برس ــتركگیريتص طرفین،کهگوییممیمش

شته متفاوتترحیجات ومدیربینمذاکرهمثل;شویم میمواجهمختلفهاينمونهبامذاکرهدرباشند دا
سازوکارهایی مختلفکارهايانجامبرايهاسازمان در،…وکارشرایط کار،ساعت دستمزد، برايکارکنان

درباشد میخودگردانهايتیمکاريهايتیماینازیکیاست جملهآنازکاريهايتیمکهداردوجود
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کهامروزهنرسند خوداهدافبهاصالً است ممکننرسند، توافقبهمشترك وظایفدراعضا اگرهاتیماین
شتر افرادبههاسازمان در صمیم دردخالتاجازهبی نیزمذاکرهمدیریتبهنیازشود، میدادههاگیريت

بودخواهدکمتررسیدن توافقبهاحتمالباشد، بیشتر کنندهمذاکرهافرادشمار چههراست ترمحسوس 
صر چهارمذاکرههر :داردعمدهعن ستگی همبهدرجه1 طرفینیعنی(شده ادراكتعارض2طرفینواب

)دارندمتفاوتترجیحاتکهبدانند - -طرفینطلبانهفرصتتعامل3 4 توافقامکان–
:مذاکرههرفهداا.
مذاکرهدردستمزد -مقدارمثالًگردد؛برمیبحثمحتوايومذاکرهنتایجبهاهدافاین؛ماهوياهداف-1

استماهويهدفیککارکنان،نمایندگانومدیران
میمذاکرهازپسطرفینروابطساختنعاديوکردنترخوببهبیشتراهدافاین؛ايرابطهاهداف2

امابرسند،هدفشانبههمنهایتدروشوندخواستارباالییدسمتزدکارکناناستممکن-مثالًپردازد؛
ازبسیاريدراستنشدهانجامخوبايرابطهاهدافگوییممیاینجادرشودتیرهمدیریتباآنانروابط

وماهويهدفدوهرکهگوییماثربخشرامذاکرهیکزمانیشوندمیپایمالايرابطهاهدافمذاکرات،
شودرعایتآندرايرابطه

مذاکرهیکاثربخشیهايشاخص
طرفینازهیچکداموپذیردصورتعادالنهتوافقیککهاستبودهکیفیمذاکرهگویممیوقتیکیفیت؛1

استماندهمحرومخودحقازکهنکند-گمان
شودانجامهزینهکمترینباوزمانکوتاهتریندرمذاکرهکارآیی؛-2
وگروهیکعنفبهکهباشدايگونهبهاستممکنمذاکراتشودایجادخوبمتقابلروابطیعنیتوازن؛3
win-winاستراتژيآنبهاصطالحبهکهاستمهمتوافقهنرمذاکره،درالبتهباشد،دیگرگروه-ضرربه

گوییممیبرندهطرفدویعنی
ست خوبمذاکره :چی سانی ارتباطایجادباعث• .گرددان ض برراعمناف• .دهیمترجیحعموا براي•

شه مذاکرههر شته نف شیم دا وعینیشواهد وشاخص •.نماییمتهیهپیشازراجایگزینهايراهوبا
آراســتگی/مذاکرهمحلانتخاب/هافرهنگباآشــنایی:مذاکرهمهارتهاي.ذهنینهوبیاوریدملموس

ــنایی/هاحرمتوهاحریم(احتراموادبرعایت/ظاهر ــی باآش ــناس هنر/موثرارتباطبرقراري/روانش
بدنزبان/سخنوري

:درمذاکرهفرهنگیگیهايویژهازبرخی میعملبوروکراتیکهستندمترجمبامعموال:هاچینی•
.گیرندمیزیاديوقتوکنند کنندمیاقداممختلفهايتخصصباشدهوسازماندهیتیمی:هاژاپنی•
راصورتجلسهاینرونوشت.آورندمیگذشتهدرمذاکرهوآنچهتهیهباانصافراايصورتجلسهدرپایان.

.نمایندمیارسالمذاکراتشکستیاموفقیتازروندخویشمدیراطالفبراي
بایدکرد؟چهدرمذاکره:بایدها

/مذاکرهمحلشرایط ومحل/بینیوپیشلیست چکمذاکرهشرایط وبرنامههدفاستراتژي موضوع نتعیی
معیارهاوموازین/ادبواحترام/پذیرایی/ارائهقابلاطالعات/صدر سعه /هدایا/حلهاوراهپیشنهادات /صبر 
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دفعات/واختیاراتوظایفتقسیم /انصاف /مذاکرهمدت//توجیهمذاکرهتیم/ظاهرآراستگی /مذاکرهزمان
معارفه/مذاکره

نبایدکرد؟چهدرمذاکره:نبایدها
نشویموشخصیخانوادگیواردمسائل-1
نشویمحاضرقبلیآمادگیبدون-2
.نشویمومذهبیسیاسیواردمسائل-3
نگوییمراهاراستهمه-4
نکنیممذاکرهتلفنی-5
نترسیمبستازبن-6
نزنیمحرفکنندنمیگوشوقتی-7
نکشیمخجالتازسوالاگرنفهمیدیم-8
ندهیمنشانخودازقراريبی-9

اختیارندهیمبیقول-10
نباشیمبرنامهواستراتژيبدون-11
نگوییمدروغنگذاریمجواببیراسوالیهیچ-12
ایجادنکنیممنفیذهنیت-13
ندهیمجوابسواالتهمهبه-14
خودفکرنکنیممنافعرويفقط-15
نشویمدوستمقابلطرفبا.-16
نکنیمزاشروعتنشمسائل-17
ندهیمامتیازبسرعت-18
موثرشنود-19

خالقیت و نواوري

:جملهازشدهبسیاريتعاریفخالقیتبراي.:خالقیت
کردنخلقتوانایی-
یاونوابزاريیاروشمساله،یکبراينوهحلیرا:ازاعمنوچیزيوجودآوردنبهیاوساختنتوانایی-

نويهنرمندانهشکلیاشیءیک
عنصرترینمهم.شودفناوريوعلومها،مهارتدانش،دربزرگهايجهشموجبکهذهنیفرایندي-
.استبودننظیربییاابداعخالق،فرایندیکدر

نوهايراهیاونوخدماتنو،هايایدهطریقازارزشخلقمعنیبهinnovation:نوآورييواژه
.میباشدکارهاانجام
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:باشندمیشرحبدینآنهاازبرخیکهشدهتبیین"نوآوري"ازمتعدديتعاریف
تازهچیزيمعرفیعمل-
.تازهصنعتیکاربردهايیافنیهايروشویژه،بهنوچیزهايپدیدآوردنیافرایندیاعمل-
اينوآوريوبکراختراعیاایدهیکعنوانبهنوآوري:قراردادنظرمددیدگاهدوازتوانمیرانوآوري-
بهکه

خلقفرهنگ،خوددرونکههاییایدهازوافتدمیاتفاقفرهنگیکدروندرکهاستتغییراتیيمثابه
.گیردمینشأت،شودمیپذیرفتهفرهنگ،آنتوسطنهایتدرومیگردد

منابع ایده ها:

بوده وناس ش کارآفرین بایستی فرصت  .خود کارآفرین است ،یابیبزرگترین وموثرترین منبع ایدهخودکارآفرین :-1
.نوآور باشدهمچنین شخصی خالق و

ت که  نیازي اس ،فرصت .فرین است آیکی از خصوصیهایی که براي کارآفرینان ذکر شده است فرصت شناس بودن کار      
فرصــت ها همه جا هســتند. در تمام لحظات  میتوان گفت که همه افراد داراي فرصــتهایی هســتند باید تامین شــود.

ــت ها را ــتفاده    دید.زندگی میتوان فرص ــتند اما از آنها اس ــتند ویا متوجه آنها هس اما برخی از  افرادمتوجه آنها نیس
فرصت سوزي میکنندلذا شناختن فرصتها کافی نیست وبایستی از آنها به موقع  استفاده کرد زیرا        "نمیکنند واصطالحا 

ستفاده نشوند شاید دیگر چنین فرصتهایی پیش نیاید وی      بزرگترین "ا تبدیل به تهدید شوند مثال اگر به موقع از آنها ا
فرصــت پیش روي  جوانان ،دوران جوانی آنها اســت جوانی منبع انرژي وکار وتالش اســت که بایســتی از این نیرو به 

موقع استفاده کرد زیرا وقتی انسان پیر میشود دیگر توانایی انجام برخی از کارها را نخواهدداشت

ــت ،نیازي  ــد فرص ــایی کرده     همانطوریکه ذکر ش ــناس ــتی ابتدا نیاز را ش ــود لذا بایس ــتی تامین ش ــت که بایس اس
ست ابتدا نیاز را تعریف کرده        شتریان را برآورده کند  در اینجا بهتر ا ضه کنیم که نیا ز م وکاالویاخدمتی به بازار عر

وروشهاي شناسایی آنرا ذکر کنیم

.نیازها عباتند از احساس محرومیت در شخص

است که نیازها به خود میگیرندخواسته ها:شکلی

موســســات با توجه به ســیاســتهاي بازاریابی خود به یکی از ســه شــیوه زیر یابا اســتفاده از ترکیبی از آنها ســعی در  
شناسایی وبر آورده کردن نیازهاي افراددر بازارها می نمایند

ست حال  .1 سایی وارضائ      بازاریابی واکنشی:این نوع بازاریابی همانطور ي که از نامش پیدا شنا ت انفعالی دارد وبراي 
نیازهایی به کار میرود که روشــن وآشــکار بوده ونمود عینی دارند در این حالت اندکی شــم بازاریابی می تواند   
مدیران بازاریابی را در تشخیص نوع وشدت نیاز یاري کند و به اختراع محصوالت جدیدو پرطرفدار بیانجامدبراي     

ضوع     شخیص این مو ست ندارند که وقت        مثال ت شاغل و حتی خانه دار دو سات که بانوان  س از ناحیه مدیران مو
بیشتري در آشپزخانه صرف نمایند ویا بیشتر اوقاتشان را به شستوشوي لباس وتمیز کردن خانه سپري نمایندبه           
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ــتگاهه ــت ودس اي دیگري اختراع لوازم برقی متعدد خانگی مثل اجاق میکروویو ،انواع آب میوه گیري ،چرخ گوش
مثل لباسشویی ،ماشین شوئی وخشک کن انجامید ویا اینکه تشخیص این که اکثر سیگاریها دوست ندارند اقدام           
به ترك سیگار نمایند باعث تولید کاالهاي مختلف وارائه خدمات متعددي از ناحیه موسسات گردیده است.امروزه     

رفع نیازهاي آشکار دارد.بخش بزرگی از بازاریابی موسسات ازهمین نوع است وسعی در
ست        .2 شان نداده ا صریح خودش را ن صورت میگیرد که نیازها به طور  بازاریابی پیش بین:این نوع بازاریابی زمانی 

ولی با توجه به تغییر وتحوالت موجود در جامعه پیش بینی می شـــود که بزودي بروز نمایدبراي مثال همین که  
ــت محیطی کیفیت ــرایط جوي وزیسـ ــورها رو به بدي نهاد  به دلیل شـ ــامیدنی در تعداد زیادي از کشـ آب آشـ

شرکتهاي بسیاري از جمله در راس آنها شرکتهاي اوین وپرییر بازار رو به گسترش آب آشامیدنی سالم را  پیش         
با اقبال عمومی مواجه               ندازه هاي مختلف اقدام نمودند که  ــوص آب در ا بینی نموده وبه تولید بطریهاي مخصـ

شت ویا ای  شهرها ي بزرگ          گ شارهاي روانی در  شخیص افزایش ف شناخت وت شرکتهاي دارویی با  نکه برخی از 
این نوع بازاریابی از ریسک بیشتري نسبت به بازاریابی واکنشی      .شروع به تحقیق روي داروهاي آرامبخش نمودند 

ن ممکن است موسسات  برخوردار است چرا که احتمال اشتباه وخطا در پیش بینی امري طبیعی است عالوه بر ای  
پیش بینی کننده زودتر یا دیرتر از زمان مناسب عرضه کاال ،وارد بازار شوند  وبا استقبال الزم مواجه نشوند

ــولی را به بازار   .3 ــرکت محص ــت هنگامی که ش بازاریابی نیاز آفرین:این نوع بازاریابی دلیرانه ترین نوع بازراریابی اس
ــی  ــه نماید که قبل از آن هیچ کس ــت وحتی وجود چنین کاال وخدمتی به عرض ــی آن نبوده اس خواهان ومتقاض

کسی در اندیشه وخواستار     1950ذهنشان هم خطور نکرده بود از بازاریابی نیازآفرین استفاده نموده است دردهه    
شمندانه ودلیرانه آکیو موریتا بنیانگذار ورئیس هیات مدیر     سونی با رهبري هو شرکت  هواکمن ویا ویدئونبود ولی 

صوالتی که هم اکنون پذیرش        سابقه دیگر وارد بازار کردمح صوالت فوق را به همراه دهها کاالي نو وبی  خود مح
ستم          ست:من در خدمت بازارنی صه نموده ا سفه بازاریابی خودرا در این چند واژه خال همگانی یافته اند موریتا فل

بلکه آنهارا می آفرینم

شد     همانطوریکه ذکر شد کارآفرین بایستی    شیا در یک   خالق بودن یعنیشخصی خالق  با در نظر گرفتن ایده ها یا ا
ــیا براي    ــیل درونی ایده ها و اش ــخیص پتانس ــتر متفاوت با هدف خلق یک چیز کامالً تازه.این کار یا از طریق تش بس

صارف مختلف،و یا از طریق در کنار هم قرار دادن ایده هایی که قبالً از یکدیگر مجزا بوده اند   شود.همه ما   م انجام می 
شکالت را     شرایط حاکم به جاي آن که م توانایی خالق بودن را داریم با وجود این،اغلب ما خود را در حوزه فرهنگ و 

ــکل ــتی براي یافتن راه هاي تازه انجام امور در نظر بگیریم،معموالً آنها را به ش ي که باید از رو»موانعی«به عنوان فرص
از تفکر خالق براي کسب دیدگاهی نو نسبت به دنیا استفاده کنید.آنها پرید نگاه می کنیم.

تعاریف مختلف نوآوري:

ست. نوآورى ارائه ایده جدید و مفید و       شده ا ست که معنی آن در طول زمان دچار تغییر  نوآوري ازجمله واژه هایی ا
ــازمان، براى تولید ارزانتر و ب         بازار و بکارگیرى آن در سـ ــریع آن به  ــب حمایت     انتقال سـ ــوالت یا کسـ هتر محصـ

مشتریان می باشد.مؤثرتر 



12

ــوشى همه   ـــ ـــ پیتر دراکر نوآورى را همانند هر فعالیت عینى درکنار نبوغ و استعداد، نیازمند دانش، توجه و سختکـ
صیت بلکه            شخ صى از  شترك یافتم نه گونه خا ست آنچه در میان کارآفرینان م ست اندرکاران مى داند. او معتقد ا د

سیستماتیک به نوآورى بوده است تعهد

): اصطالح نوآورى را در یک مفهوم وسیع به عنوان فرآیندى براى استفاده از دانش یا اطالعات مربوط به 1998هالت (
منظور ایجاد یا معرفى چیزهاى تازه و مفید به کاربرد

ــت که طراحى و به حقیقت VARKINGوارکینگ ( ــده اس ــد و موقعیت  ): نوآورى هر چیز تجدید نظر ش درآمده باش
سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برترى رقابتى بلندمدت را میسر سازد

دایرة المعارف مدیریت : معرفی یک چیز جدید،یک ایده، وسیله یا روشی بدیع. 

صول،       شیوه اي جدید از طریق ارائه مح سامرلت : فرآیند تبدیل خالقیت به خلق ارزش جدید به  رونالو جوناش و تام 
خدمت یا کسب و کار جدید.  

کاترین هالت : تبدیل ایده هاي جدید به منفعتی براي سهام داران.

نچه می توانیم آن را کنارگذاري سازمان  درخصوص نوآوري مـــی گوید: نوآوري عمدتاً به آ   1991پیتر دراکر در سال 
یافته بنامیم مربوط می شود.

نوآورى را به پنج دسته تقسیم کرده است:Schmpeterشومپیتر

معرفى محصول جدید یا تغییر در کیفیت محصول موجود-1
معرفى فرایند جدید یا تغییر در کیفیت فرآیند موجود-2
نوآورى در ایجاد بازار جدید-3
بع جدید (مواد اولیه)نوآورى در منا-4
نوآورى در سازماندهى  -5

برخی نیز نوآوري را به نوآوري تکنولوژیکی، نوآوري محصول و نوآوري فرایند تقسیم بندي کرده اند. 

نوآوري فرایند را نوآوري بنیادي در فناوري تولید محصول (در قالب تجهیزات جدید یا روشهاي مدیریتی و یا هر دوي  
صول کاهش       آنها) می دانند و  سته اند و هرچه نرخ نوآوري مح صول کامالً به یکدیگر واب معتقدند نوآوري فرایند و مح

می یابد نرخ رشد نوآوري فرایند افزایش می یابد.

نوع دیگرى از تقسیم بندى براساس نوآورى باز و بسته است: 

ــتفاده نماییم و هم از افراد خالق    نوآورى باز: به عنوان مثال ما نیاز به این داریم که هم از افراد خالق       - خودمان اسـ
خارج از مجموعه

نوآورى بسته: مصداق این جمله که افراد خالق مجموعه فقط براى ما فعالیت مى نمایند-
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ــوالت تولیدي رقبا را تهیه کرد وازروي آنها کپی            رقبا -2 ــتند میتوان محصـ :یکی دیگر از منابع ایده یابی رقبا هسـ
اده از روش مهندسی معکوس کاالیی بهتر از کاالهاي رقبا تولید وبه بازار عرضه نموددر روش برداري نمودوبا استف

سپس کاال طراحی           شکل میگیرد  صول  ساخت مح سعه،ایده  سی عادي ابتدا از طریق دپارتمان تحقیق وتو مهند
ست مراحل فوق برعک         سی معکوس همچنان که از عنوان آن پیدا ا شود در روش مهند ساخته می س طی  شده و

سپس از            شود  شکیل دهنده آن تجزیه می شده ابتدا  دمونتاژ گردیده وبه قطعات ت ساخته  شوند یعنی کاالي  می
ــده ومجدد ا     ــتفاده از روش انگپایه زنی           "روي آن قطعات کپی تهیه شـ ــوند وبا اسـ تاژ میشـ روي همدیگر مون

)benchmarking    قبا تهیه میشود.حسن این   )ایرادهاي محصول رقبا برطرف شده ومحصولی بهتر از محصول ر
روش آن است که الزم نیست  هزینه هایی را که رقبا بابت تحقیق وتوسعه وطراحی وساخت آن کاال صرف نموده 

شت که آیا از نظر    "اند را مامجددا ستی اخالقیات  وقوانین ومقررات مربوطه رامد نظر دا پرداخت نماییم البته بای
از روي محصوالت رقبا کپی برداري کرد یاخیر؟)میتوان COPY RIGHTاخالقی وقانونی(

برخی از کشــورها اقدام به تربیت جاســوســان صــنعتی نموده اند که وظیفه این افراد حضــور در نمایشــگاهها   
وعکسبرداري وفیلمبرداري از محصوالت رقبا است.

ــرکت   -3 ــرکت ،ایده هاي خوبی دارند که آنها را ارائه نمی            کارکنان شـ کنند ین امر میتواند   :گاهی اوقات کارکنان شـ
ــرکت انگیزه اي براي ارائه ایده هاي     ــت که کارکنان ش ــد یکی از این دالیل آن اس ــته باش دالیل متعددي  داش

در  "خودندارند زیرا که در شرکت کسی خریدار ایده هاي آنها نمیباشد لذا ایده هاي خودرا مطرح نمیکنند واکثرا
شرکت آنها را براي خود اجرا میک  شان آنهارا ارائه نمیکنند       بیرون از  س شرکت ازتر نند گاهی اوقات نیز کارکنان 

شدیداداري              سی  سازمانهاي دولتی که بوروکرا صوص در  شود بخ شان تمام  سند که در نهایت بر علیه  زیرا میتر
سفانه در پیچ وخم کاغذ بازي ومراحل       سازمان مطرح میکنند متا ست وقتی کارکنان ایده هاي خودرا در  حاکم ا

یده هاي کارکنان را دریافت                   طول  ودراز اداري گیر میکند وبه مرحله اجرا در نمیاید گاهی اوقات نیز مدیران ا
ــم خودآنها را ارائه میکنند واگر احتماال ــیب مدیران  "نموده ودر رده هاي باالنر به اس ــد نص ــته باش ــی داش پاداش
سازمان را متعلق به خودندان     ست که کارکنان اگر  شوددلیل دیگر آن شان براي  می ند فکر میکنند که ارائه ایده های

آنها سودي در برندارد زیرا اگر ایده هاي خودرا مطرح کنند فقط سا زمان آز ان ها متنفع میشود  
راه حل این مشکل پیاده سازي نظام پیشنهادات در سازمان است در این سیستم قسمت جداگانه اي تحت عنوان            

سازمان وزیر نظر      شنهادات در  سمت پ شود کارکنانی که       ق سازمان  ایجاد می ستقیم باالترین رده مدیریت عالی  م
به این قسمت ارائه میکنند قسمت مزبور پیشنهادات آنها را به قسمتهاي ذیربط       "پیشنهادي داشته باشند مستقیما    

ــورت  مفید بودن وامکانپذیر بودن پ  ــی نمایند در  ص ــال میکند تا امکانپذیري  اجراي انها را بررس ــنهاداتارس ،  یش
شی از           ست بخ سازمان با کارکنان بعمل آورده ا سبه میکنند وطبق توافقی که مدریت رده عالی  سودآوري آنرا محا
سود پیشنهاد  به پیشنهاد دهنده وبخشی دیگر نصیب سازمان میشود واین سیستم  هم به نفع  سازمان وهم به نفع  

شنهادات ،      ست که هردو منتفع مشوند وقسمت پ اجراي آن را تا آخرین مرحله پیگیري میکند وایرادهاي  کارکنان ا
به قســمت  "که در فقدان این ســیســتم وجودداشــت از بین میرود زیرا که کارکنان پیشــنهادات خودرا مســتقیما 

ضمنا             شت    شان ،وجود نخواهددا ستقیم ستفاده مدیریت م سوء ا شنهادات ارجاع میدهند لذا امکان  کارکنان  "پی
ستند که د  سود اجرا ي         مطمئن  ه ست وبه خاطر انتفاع از  سی  وجوددارد که خریدار ایده هاي آنها ا سازمان ک ر 

پیشنهاد شان ،انگیزه الزم را براي ارائه ایدهء  خودخواهندداشت.
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:ار آنجائیکه مشتریان مصرف کننده نهایی محصوالت میباشند ایده هاي خوبی در مورد محصوالت دارند       مشتریان -4
) نسبت به  (VOICE OF CUSTMERایجاد سیستم انتقادات وپیشنهادت وصداي مشتریان      سازمانهاي موفق با 

دریافت ایده هاي آنها اقدام میکنند.
:در فصل بعدي بطور مفصل یه این مقوله پرداخته شده است.تحقیقات بازاریابی-5
)در مورد (RESEARCH &DEVELOPMENT:برخی از سازمانها با ایجاد واحد تحقیق وتوسعه(  تحقیق وتوسعه -6

محصوالت جدید وارائه آن به بازار فعالیت میکنند.  
ــالها تحقیق ایده اي را ابداع میکنند       دارندگان حق امتیاز ومخترعین   -7 ــفین پس از سـ :خیلی از مخترعین ومکتشـ

ــفانه بنا به دالیلی آن ایده را به کاال جهت ارائه به بازا  ــانندمتاس ــازمانهاي ذیربط به ثبت میرس روحتی آنرا در س
ــت آورد وآن را به تولید انبوه  ــان در همین حد باقیمیماند. میتوان اختراع آنها را بدسـ تبدیل نمیکنندواختراعشـ

رسانید وبه بازار عرضه نمود. 
سرمایه الزم براي اجراي طرحها دارند ولی بنا به دالیلی      سرمایه گذاران -8 سازمانهایی هستند که ایده و :آنها افراد و

صفهان برگزار میشود ودر آن         دنبال اجراي ایده ه شهر ا شیخ بهاییکه هرساله در  اي خود نمیروندمانند جشنواره 
افراد ســرمایه گذار حاضــر میشــوند وکســانی که ایده وطرحهاي آماده دارند با همدیگر مذاکره نموده ودر اجراي 

ا ع ،یکسري عناوین طرحهبرخی از سازمانهاي دولتی مانند وزارت صنای"طرح باهمدیگر مشارکت میکنند .ویا مثال
را ارائه میکنند وحتی سرمایه وحمایتهاي الزم را از کارآفرینان میکنند تا آن طرحها را به مرحله اجرا برسانند.

عرضه کنندگان مواد اولیه-9
مشاورین-10
مشاهده مستقیم-11
نمایشگاهها-12
رسانه ها-13
سازمانهاي مختلف دولتی معموال  -14 سري عناوین طرح ا  "سازمانها: سال یک رائه میکنند که از نظر آنها اجراي این هر 

ئه                     ــازمانهاي مختلف ارا ــندواز آنها حمایت نیز میکنند مانند عناوین طرحهایی که سـ طرحها در الویت میباشـ
میکنندمانند وزارتخانه هاي  صنایع ومعادن  ,جهادکشاورزي,تعاون و...

اصول تامین منابع مالی
روشهاي تامین منابع مالی:

وجوه درونی-1
سود ناشی از فروش محصوالت•
کاهش سرمایه در گردش•
تمدید مدت زمان •
ي دریافتیاحسابه•
وجوه بیرونی-2
(MERCHANT BANKS)وام بانکها•
(LENDINY INSTITUTIONS)موسسات وام دهنده•
عرضه سهام•
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کمکهاي دولتی•
)LOVE MONEYسرمایه دوستان ؛نزدیکان ؛اقوام(•
(CUSTOMERS)مشتریان •
(SUPPLIERS)تهیه کنندگان•
(BUSINESS ANGELS)فرشتگان نجات کسب وکار•

روشھاي تامین منابع مالي براي راه اندازي کسب  وکار:

روش آھستھ وپیوستھ•

شروع فعالیت تجاري وسپس فعالیت تولیدي•

جذب شریک وسرمایھ گذار•

انواع عقود اسالمی:

قرض الحسنه•
مضاربه•
جعاله•
فروش اقساطی •
مشارکت مدنی•
شرط تملیکاجاره به•
مساقات•
مزارعه•
سلف•

انواع روشهاي تامین مالی بر اساس دوره زمانی  آنها

تامین مالی کوتاه مدت-الف

براي پشتیبانی سرمایه گذاري موقت در دارایی هاي جاري مورد استفاده قرار میگیرد: •

سهولت -صله زماناعتبار تجاري ( خرید نسیه کاال یا خدمت ) دریافت کاال و پرداخت وجه آن با فا1
-متورم شدن حسابهاي یرداختی-عدم سخت گیري طلبکاران -عدم نیازبه وثیقه -نداشتن هزینه -دسترسی 

کاهش درجه اعتباري واحد اقتصادي -از دست رفتن تخفیف نقدي
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امکان باز -استفاده از تمام یا قسمتی از اعتبار -استفاده از منبع مالی در موعد مقرر -وام هاي بانکی 2
ایه لزوم داشتن سرم-سود تضمیین شده وام بیش از بسیاري روشهاي دیگر است -پرداخت قبل از سررسید 

مانده ها ي جبرانی -کافی و نقد ینگی 

هوثیقنداشتن-اق قرضه ) بدهی بدون تضمین واحد اقتصادي انشار دهنده اوراق تجاري کوتاه مدت ( اور3
–) بازخرید( اوراقسررسیدتنظیمامکان-

در صورت عدم امکان استفاده از وام بانک ها از این روش استفاده می -وام هاي موسسات مالی تجاري  4
–براي وام نیاز به وثیقه-سود تضمین شده بیشتر از وام -توان کرد 

صدور اسناد تجاري اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهاي اقتصادي به سایر واحدها، بانک ها یا 5
تري تشریفات بیش--بدون وثیقه -متراز وام بانکی کشدهتضمینسود-موسسات مالی فروخته میشود 

-دارد

قهوثیذاري موجودي کاال گوثیقهدریافتیيهاحسابگذاريوثیقهتامین مالی از طریق وثیقه گذاري 6
اعتبارنزدوثیقهگذاشتنونیازموردوجوهدریافت)االتماشین،ساختمان،زمین( سایرداراییهاگذاري
نقدوجهبهسریعدسترسی-کاالستموجوديوثیقه-استدریافتیحسابهايوثیقه-دهنده

ه ماند-ستلزم تحمل هزینه هاي اضافی است مگذاريوثیقه-فصلیطوربهنقدوجهبهدسترسی-
موجودي کاالي کافی موجود باشد -حسابها ي دریافتی درحد قابل قبولی باشد 

-متقاضیداشتنلزوم-نقدوجهبهسریعدسترسی-پیش دریافت فروش محصوالت ازمشتري 7
تردارندپایینقیمتوبهترکیفیتومتقاضیپرمحصوالتکهواحدهایی

:تامین مالی میان مدت و بلند مدت

اصطالح تامین مالی بلند مدت به طور دقیق تعریف نشده. برخی واحدهاي اقتصادي دور ه میان مدت رابراي 
ساله 8سال به کار می برند. براي برخی اشخاص وام 10تاریخ هاي سر رسید بیش از یکسال و کمتر از 

براي برخی دیگر بلند مدت محسوب میشود. ولی به طور کلی وام هاي داراي سر رسید بیش از کوتاه مدت و
یک تا دو سال بلند مدت نامیده خواهد شد. 

وام هاي میان مدت وبلند هربه-وامهاي بانکی بلندمدت وامهاي بانکی داراي سررسید بیش از یکسال1
خوشمشتریان-کردمذاکرهقراردادشریطدربارهمیتوانقراردادانعقاددرموقع–مدت تقریبا ثابت است 

مندرجات قراردادهاي این وام ها محدودیت هایی براي واحدهاي -حساب ازتسهیالت بهرمند میشوند 
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وثیقه گذاري واحد اقتصادي -نرخ بهره وام معموال بیش از نرخ بهره پایه است -اقتصادي ایجادمینمایند
واحدها ي اقتصادي که می -پرداخت اقساط ساالنه فشارزیادي به نقدینگی می آورد-محدود میشود 

خواهند دارایی هاي ثابت یا سرمایه گذاري بلند مدت ایجاد کنند

اجاره هاي بلندمدت ( اجاره به شرط تملیک و اجاره عملیاتی ) قرار دادي است که به موجب آن مالک 2
ر داداجاره میدهد تا درازاي پرداخت مبالغ مشخص ازآن دارایی استفاده دارایی ، دارایی رابه طرف دیگر قرا

التاسیسجدیداقتصاديواحدهاي-استفاده ازدارایی و پرداخت به صورت اقساط و دربلندمدت -کند
ادي صنعت حمل ونقلاقتصواحدهاي-صنعتیدرکشورهاي

ایند دارندگان سهام عادي مالکان نهایی سهام عادي شرکت ها سهام عام خود رابه مردم عرضه مینم3
سودتپرداخبرايقانونیالزامواحداقتصادي—فاقد سررسید هستند وتامین مالی دائمی هستنند-شرکتند

وشراینهزینه-تغییرنمیکندواحداقتصاديمالکیتوکنترلوضعیتسهامباانتشار–ندارندسهام
عاديسهامانتشار–نمیشودجوییصرفهباعثسهامسودپرداخت–ی بیشتر است مالتامیندیگرازروشهاي

هايشرکتکلیه-داردمنفیاثارسهامبرقیمتموضوعواینیابدکاهشسهمموقتاسودمیشودباعث
سهامی

اوراق قرضه ( بانام و بی نام ) ( با وثیقه و بدون وثیقه ) اسنادي که انتشار دهنده آن تعهد میکند مبالغ 4
-معینی را در زمانهاي مشخص به دارنده آن ها پرداخت کند و درموعد مقرر اصل مبلغ رابازپرداخت کند 

این روش بروامهاي-ق قرضه کم است .هزینه بهره اوراق قرضه قابل قبول مالیاتی است یعنی هزینه موثر اورا
بازدهاگرنرخ–برخی اوراق قرضه قابل تبدیل و برخی قابل بازخرید هستند -بانکی کوتاه مدت ارجحیت دارد

متر از نرخ کواحداقتصاديبازدهنرخاگر-استمناسبیروشباشداوراقبهرهنرخازبیشاقتصاديواحد
موجبمیتواندبهرهفرعواصلدرپرداختناتوانی–دت کاهش مییابد بهره اوراق باشد سود هرسهم به ش

-میکندایجاداقتصاديواحدبرايراهايمحدودیتقرضهقرارداداوراقبندهايوقید–شودورشکستی
يتجاراعتبارداراياقتصاديواحدهاي

اختیارخرید سهام عادي نوعی اوراق بهادار که دارنده آن ، حق خرید تعهدمعینی ازسهام عادي واحد -5
ه حق استفاده ازاین برگ-برگه اختیار خرید سهام دربازار قابل معامله است -اقتصادي رابه قیمت معینی دارد

-میشودسهمهرسودکاهشباعث–اقتصادمیشودواحدتعدادسهامافزایشباعث–دوره مشخص دارد 
سهامیشرکتهايکلیه
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سهام ممتاز نوعی سهام که دارنده آن نسبت به درامدها و دارایی ها ي واحد اقتصادي حق یاادعاي -6
سهامدارندگان–هزینه تامین مالی از طریق سها م ممتاز کمتر از سهام عادي است -محدود معینی دارد 

اقتصاديواحدهاي–استسررسیدبدونمعموالممتازسهام–دود ي هستندمحمزایايدارايممتاز
واحدبازدهاگر-هستندرايفاقدممتازسهامداران-نداردقانونیالزامممتازسهامسودپرداختبهنسبت

ازممتازسهامهزینه–مییابدکاهشعاديهرسهمسودباشدممتازسهامسرمایههزینهازکمتراقتصادي
ندکمواجهمشکالتیبارااقتصاديواحداستممکنانباشتهسودسهامپرداخت–اوراق قرضه بیشتر است 

صنعتیهايکشوردرسهامیهايشرکتکلیه-

وامهاي موسسات اعتباري وام هاي بلند مدتی که توسط واحد هایی اقتصادي بیمه و موسسات مالی به 7
این نوع وام ها معموال -اینگونه وام ها بیش تر از بهره وام هاي بانکی است نرخ بهره -شرکت اعطا میشود 

نیازمند مانده جبرانی نیست کلیه واحدها ي اقتصادي کشور هاي صنعتی

تدولبهوابستهدولتیيهاشرکتوام هاي دولت وام هاي که توسط دولت اعطا میشود 8

فکري و معنوي و روشهاي ثبت ونگهداشت ایده و اختراعتاصول مالکی

ادي پاداش اقتص ،شود که تولیدکننده آثار فکري و حقوق مرتبط با آن سبب می هاي معنويمالکیتحقّ
ــت آورد. این حقوق،معقولی را به  ــت و به     نگیزهادسـ ــویق  اي براي تولیدکنندگان اسـ همین دلیل براي تشـ

سانی خالقیت سبب می   ضروري  ،هاي ان ست و  سخه شود آثار تولیدکنندگان بدون ا برداريدلهره و ترس از ن
شود و در سراسر جهان    دسترسی به آثار می  همین دلیل موجب افزایشبه؛ شود غیرمجاز و سرقت، اشاعه داده  

شد.    سترش فرهنگ و دانش خواهد سخه       موجب گ شار و ن شران، انت شکل بزرگ نا برداري به عنوان مثال، م
صلی        غیرقانو سان و به خوبی کیفیت همان متن ا سیار آ ست. زیرا تکثیر اطالعات دیجیتالی ب نی از آثار آنها ا

است. چرا که تولیدکنندگاندار نویسندگان، ناشران وکاربران مجاز شدهاست. این مسأله منجر به کاهش معنی
سایر مخترعین نیز  این مشکل .انداین آثار به خاطر همین مسأله بیلیون ها دالر خسارت دیده   در مورد آثار 

کپی 2002و 2001هاي است که در سالتخمین زده1افزار و اطالعاتکند. مثالً اتحادیه صنعت نرمصدق می
شرکت  2/1افزار باعث حدود غیرمجاز نرم ضرر  شده  میلیارد دالر  صوالت  ست. حتی  هاي تولیدکننده این مح ا

ــرفته نیز با اینکه قدر       ــورهاي پیشـ افزار برداري غیرمجاز نرم افزار وجود دارد، میزان کپیت خرید نرم در کشـ
توسعه باشد. در کشورهاي درحالدرصد می35درصد و در اروپا 25باالست. این نرخ در ایاالت متحده آمریکا 

تر استافزار بسیار کمتر است، این نرخ از نود درصد نیز فراکه قدرت خرید نرم

١. Software & Information Industry Association



19

سوم تئوريدر شتر براي بنگاه، دولت   ازکهشود میعنوانچنیناختراع،مر سب مالکیت بی هاطریق ک
طبق این تئـوري، ثبت اختراع باعث افزایش انگیزه تحقیق و توسعه  ابداعات نمایندتحریکبهتوانند اقداممی

ــه خود باعث افزایش سود حاصل از اختراع می   در بین افراد می ه همینشود و این چرخ شود وآن نیز به نوبــ
یابد.طور ادامه می

ــنایع، بر اهمیت و نقش دارایی هاي فکري           همزمان با اهمیت یافتن نقش فناوري در عملکرد رقابتی صـ
شده   نیز به سهم ارزش دارایی   شدت افزوده  ست.  شرکت ا هاي برتر جهانی از حدود هاي فکري از کل ارزش 

رسیده است2005به حدود هشتاد درصد در سال1975هجده درصد در سال 
و نقشی بسیار اساسی    ،دهد که برخورداري یک کشور از نظام مالکیت معنوي صحیح  تحقیقات نشان می 

توان به وضعیت  گذاري خارجی در آن کشور دارد. به عنوان یک نمونه خوب، می ده در جلب سرمایه نکنتعیین
1990ت تجارتی در اوایل دهه کشــور هندوســتان اشــاره کرد که اصــالح نظام حمایت از حق اختراع و عالم

سرمایه    سزایی در فرآیند جذب  شور    میالدي، تاثیر ب صاد و بازارهاي این ک شته گذاران خارجی به اقت س دا ت. ا
با یورش 1996نمونه دیگر، کشــور برزیل اســت که بااصــالح قانون مربوط به مالکیت صــنعتی خود در ســال 

گذاري خارجی مواجه بوده است.سرمایه
ــا صـرف توانایی  ها مدیون مخترعینی مینسـان پیشـرفت ا  هاي خود، به ذهنی و تالشهايباشـدکه بـــ

ست می ایده سترنج آنها، از روي اختراع        یابند اما برخی افرادهاي نوینی د صل د ستفاده از حا سوءا سودجو با 
نمایند. میر عرضهبـرداري نموده و بـه اسم خود، آنها را به شکل انبوه تولید نموده و به بازاآنها کپـی

دارد. هاي نوینیحلباشــد نیازبه یافتن راهجلوگیري از این مســئله که گریبانگیر صــاحبان اختراعات می
شود.براي جلوگیري از وقوع چنین امري ارائههاییشود تا راهلذا در این کتاب سعی می

ان توغیرقابل مشاهده مییا مشاهده، و ناملموس و قابلو یاهاي انسان را به دو دسته کلی ملموس دارایی
شه  تقسیم کرد. مالکیت فکري به دسته دوم مربوط می   ها، هاي ذهنی افراد، نظیر نوشته ها و آفریدهشود. اندی

هاي فکري یا معنوي صــاحبان آنها هســتند. یک اثر  آثار هنري، و اختراعات و اکتشــافات و ابداعات، دارایی
ضه و فروش آثار        تواند ارزش ممی شد. به عبارت دیگر هم از طریق عر شته با صادي، و یا معنوي دا ادي و اقت

توان استفاده کرد.هاي معنوي و شهرت آن میتوان درآمد اقتصادي کسب کرد و هم از جنبهفکري می
ست که به لحاظ نظري در چندساله    سرمایه  سطح جهانی ي فکري، موضوع جدیدي ا مطرح ي اخیر در 

.استهشد

اهمیت دارایی هاي معنوي
دهد:آمار و ارقام نقش و جایگاه مالکیت معنوي را در بازار تجارت جهانی را به نحوي ملموس نشان می
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ــد ارزش دارایی ــمگیر بودهدر اروپا رش ــت، بههاي معنوي چش میالدي 1990طوري که در آغاز دهه اس
تجاري در این منطقه از جهان به بیش ازیک سوم مجموع  هاي هاي غیرمادي موسسات و شرکت   سهم دارایی 

درصــد از مجموع 35در کشــور هلند بیش از 1992اســت. به عنوان نمونه، در ســال هاي آنها رســیدهدارایی
شود. هاي معنوي انجام میگذاري صورت گرفته در بخش خصوصی و دولتی، مربوط به داراییسرمایه

سطح بنگاه هاي معنويبه ارزش داراییاگر صادي که در واقع آجرهاي  در مقیاس کوچکتر و در  هاي اقت
سازنده بناي اقتصادهاي ملی هستند، نگاه کنیم نیز همین وضع را مشاهده خواهیم کرد. در حقیقت، اختالف     

هاي بزرگ تجاري وجوددارد، تا حد اي که میان ارزش اســمی و ارزش واقعی ســهام شــرکتفاحش و فزاینده
سیار   شتریان، حق اختراع، عالمت تجارتی  زیادي به همین داراییب هاي غیرمادي مثل نام تجارتی، روابط با م

شود. مربوط می
ها و صــنایع و نهایتاً کشــورهایی که به مدد ایجاد و مدیریت دهد که شــرکتبنابراین شــواهد نشــان می

ــوالت و خدمات کارآمدتري به بازار ارائه می          دارایی ــته  هاي فکري، محصـ اند در فتح بازارهاي    کنند، توانسـ
کنندتر عملالمللی موفقبین

توان به موارد زیر اشاره کرد:است میدر مورد مطالعاتی که قبالً در این زمینه انجام شده
متوسط وکوچکهايشرکت توسط فکريمالکیتسیستم  ازاستفاده دهد،مینشان موجودهايبررسی 

ستفاده به ضاي برايگرایششود. میمحدوداختراعثبتاز حقا مربوطشرکت اندازهبهاختراعثبتحقتقا
شود. می

سی  سط شده انجامبرر سه   (اروپااختراعثبتحقدفترتو س ) Roland Berger Forschungsمؤ
شان  ضی شرکت سه هرازکهدهدمین ستفاده متقا ستم   ازا وتحقیقهايفعالیتکهختراعاثبتحقسی

سعه  ستند. و صنعتی تولیديهايشرکت یکیدارند،تو ضاي یکیشرکت، تنها شش از هرکلدره حقتقا
سی همینطبقکند.میاختراعثبت ضاي عدمبرر سط وکوچکهايشرکت اختراعثبتحقتقا دلیلبهمتو

ستم  طوالنیزمانوباالهايهزینه ست، فکريمالکیتسی ضی همچنینا ستم  تأثیريبیها،شرکت ازبع سی
اطالعاتنقصان اختراع،ثبتحقتقاضاي بودنپاییندیگرعلتدانند.میتقاضا عدمدلیلرااختراعثبتحق

.باشدمیفکريمالکیتسیستمازمتوسطوکوچکهايشرکت
هاي هاي هزاران سازمان غیرمالی در طی سال در زمینه ترکیب داراي1999شده در سال   مطالعات انجام

سال   1998الی 1978 شان داد که در  سبت دارایی 1978ن ست بوده      ، ن شتاد به بی شهود ه شهود و نام هاي م
است.اً به بیست به هشتاد رسیدهاین نسبت درست برعکس دودهه گذشته تقریب1998ولی در سال
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سی یکنتیجه شان اروپادربرر سط وکوچکهايشرکت کهدهدمین ستم   ازمعموالًمتو تمالکیسی
شفافیت عدمفکري،مالکیتسیستم  ازآنهامحدوددانشدلیلبهامرکنند. اینمیاستفاده ناقصبطورفکري

ستراتژي در ستم   گرانیوآنها، پیچیدگیرقابتیوتجاريا ستفاده جهتطوالنیزمانوفکريمالکیتسی ا
.باشدمی

شان مراکز رشد، مستقر در  هايشرکت برايفکريمالکیتحقوقاهمیتبررسی  که براي این دهدمین
ــرکت ــانهاموراولویتبارایتکپیحقوبیوتکنولوژيبا اولویتاختراعاتثبتها، حقش افزارينرموايرس
حقهمچنینهستند، تجاريرموزازحفاظتخواستار هاي مذکورشرکت %83باشند. میدارابیشتري اهمیت

بعديدرجاتازتجاريعالئمورایتکپیو حقاســتبودهمهمهاشــرکتاینگونه %78براياختراعثبت
برخوردارنداهمیت

هاي قانونی محافظت از اختراعاتشرو

صورت مالکیت فکري   مرات فعالیتث سعه، اغلب به  مالکیت فکري یابد. تبلور می2هاي موفق تحقیق و تو
ــحقهنري،-در بخش مالکیت ادبیصنعتی است.و مالکیت هنري–بخش مالکیت ادبیمشتمل بر دو وقــ

صنّ مولفان، صنعتی حقوق مربوط  افزارهاي رایانهپدیدآورندگان نرموو هنرمندانفانم اي و در بخش مالکیت 
جغرافیایی و ارقام أهاي مبدهاي صنعتی، مدارهاي یکپارچه، نشانه  طرحتجاري،هايبه اختراعات، عالیم و نام

گیردیاهی مورد بررسی قرار میهاي گو گونه
یت فکري، می    مالک عه        در تعریف حقوق  یت معنوي، مجمو مالک که حقوق  فت  اي از حقوق توان گ

هاي صــنعتی و تجاري اســت که ناشــی از ابتکار و خالقیت ذهنی  پدیدآورندگان آثار ادبی و هنري یا فعالیت
اصطالحی است که توسط برخی از حقوقدانان ،»فکريحقوق مالکیت «الزم به ذکر است اصطالح آنان است.  

شد، ولی     نظرازرود.کار میبه»حقوق مالکیت معنوي« جايبه شاید جامع با سته از افراد کلمه معنوي  این د
أحال آنکه منش است. مانع نیست. کلمه معنوي در لغت منسوب به معنی و مقابل مادي و صوري تعریف شده    

هاستتعقل انسانه واندیشواین حقوق فکر
هاي قانونی محافظت از مالکیت فکريوشر

2. Intellectual property (IP)
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مختلفی براي حفاظت از حقوق مالکیت فکري، وجوددارند که مهمترین آنها قوانین ثبت         قانونی  هاي  روش
و اســـرار 6فکريداراییازبرداريبهرهامتیاز، واگذاري5عالیم تجاري،4انحصـــاري اثرحقّ،3اختراع (پتنت)

پردازیم.هستند که در ادامه به توضیح هریک از آنها می7تجاري
ثبت اختراع حق

ایده یک مخترع «ازتهیه کرده است، اختراع عبارت است8در مدل قانونی که سازمان جهانی مالکیت معنوي
حل جدید یک مشکل راه،ترسادهطورو به»کندحل یک مشکل مشخص تکنولوژیکی را حل میراهکه عمالً

ع و پدیدآورنده یک وسیله یا روش حقی است انحصاري، که مبد،حق اختراع.نامندصنعتی را اختراع می
پدیدآوردن مستلزم ابداع وکند. ایجاد این حق اوالًابتکاري جدید نسبت به موضوعی خاص کسب میدر،صنعتی

ابداع در صنعت به معناي اعم آن ینانداشته و ثانیاًوجودابزار، فرایند یا روش کاربرد جدیدي است که قبال 
باشدکاربرد داشته

حــق انحصاري اسـت کـه در قبـال اختـراع ثبت شده به مختـــرع یا نمـایندة »پتنـت«به عبارت دیگر،
درکهانحصاريحقیگواهیمتضمنکهاستسنديازاختراع عبارتو گواهینامهشودقانونی او اعــطا می

مالکبهساله)20معموالًمحدود(زمانیدورهیکبرايبراي عموم،اختراعیکفنّیجزئیاتافشايقبال
باشد. رسیدهثبتبهآنهادراختراعاینکهاستمعتبریا کشورهاییکشوردرالبتهوگرددمیاعطاءاختراع
دارامیخوداختراعنتیجهواگذاريیاواستفادهتوزیع،تولید،انحصاري جهتحقیاختراع،گواهینامهدارنده

رایگانصورتبهآننتایجازتوانندمیعموماختراع،اعتبارگواهینامهزمانمدتانقضايازباشد. پس
نمایند.استفاده

حق انحصاري اثر 
بعنوان عبارت است از حقوق اعطا شده به پدیدآورندگان آثار و کارهاي ادبی و هنري.»حق انحصاري اثر«

هاي ادبی حق مؤلف یا حق مالکیتشوند.رایت حفاظت میها اغلب با کپیICهاي کامپیوتري و مثال، برنامه
منشاء .نویسندگان و تمامی آثار ادبی و هنري استلیفات و آثار هنرمندان وأو هنري که شامل مجموعه ت

جریان در بستر تاریخ خلق اثر(که مورد حمایت حق مؤلف است) تفکر و جریان سیال ذهن و روح است و این

1. Patent

4. Copyright

5. Trademarks

6. Licensing

7. Trade secrets

8. World Intellectual Property Organization (WIPO)



23

نمود یافته و در این مسیر اندیشمندان و هاي بشري به صورت تولید و بازتولید آثار فکري و هنرياندیشه
خود بهره گرفته و چیزي بر آن افزوده و اثري جدید به وجود هنرمندان هر یک به سهم خود از آثار پیشین

اثرآثار دیگران عجین و همراه بوده و هست. مهمتر آنکه اساساًاز » استفاده«اثر با رو خلقاند. از اینآورده
را از » استفاده«عنصر آید (خواندن، دیدن، شنیدن و به دیگران بازگفتن) و اگربراي استفاده دیگران پدید می

ود که هست. پس در علم حقوق جهت بنمیفرایند تاریخی خلق اثر منتزع کنیم، شاید آثار پدید آمده چنین
).193-212، 1382ایمانی،(استمطرح شده»منصفانهاستفاده«انصافی نظریهعدالتی و بیابله با بروز بیمق

عالئم تجاري -2-2-3
شده توسط شخص یا شرکت ف کاالها یا خدمات معین ایجادنشانه شاخصی است که معرّ»عالمت تجاري«

عالمت تجاري، عبارت است از هر نشانه تمایزبخشی که کاال یا خدمات مشخصی را که به باشد.خاصی می
کند. از قبیل گردند، معرفی و مشخص میهاي خاص تولیدي یا خدمــاتی ارائه میاشخاص یا شرکتوسیله

ن آهایی است کهآرم کوکاکوال، و عالمت بنز. هر کاال یا خدماتی که داراي عالئم تجاري یا ترکیبی از عالمت
سازد، از حقوق عالئم تجاري برخوردار خواهدبود. اینگونه عالئم دیگر کاالها یا خدمات متمایز میکاال را از

ف، عالئم موصوها و نیز هرگونه ترکیبی ازاسامی شخص، حروف، شماره، عناصر عددي و ترکیبی از رنگهبویژ
ت تجاري هستند.داراي ویژگی برخورداري از ثبت به عنوان عالم

فکريداراییازبرداريبهرهامتیازواگذاري
متقاضیقرارداد،آنموجببهکهداراییآنازبرداريبهرهمتقاضیوفکريداراییمالکبیناستقراردادي

مجوزمبلغی ثابت)،یاو9محصولفروشازحاصلخالصدرآمدازدرصديصورتمبلغی(بهپرداختدر قبال
.آوردمیبدسترافکريداراییازبرداريبهره

اسرار تجاري 
اوالً تواند شامل هر فرمول، الگو، مهارت عینی، ایده، فرایند یا اطّالعات منسجمی باشد کهاسرار تجاري می

اي گونهکند و ثانیاً با آن اطّالعات به عنوان اطّالعات محرمانه بهبراي صاحب آن در بازار مزیت رقابتی فراهم
توان انتظار داشت. از اینکه عموم مردم یا رقبا از آن آگاه شوند، ممانعت رفتار شود که به صورت متعارف می

شدن (دستبرد به) آنها جلوگیري به عمل آید.آوردن غیرقانونی یا دزدیدهشود و همچنین از به دست
سوي صاحب آن به صورت ازدلکه بایشوند ببراي حمایت از اسرار تجاري، این اسرار درجایی ثبت نمی

فرمول کوکاکوال است که در گاو صندوق یک بانک ،محرمانه نگهداري گردند. نمونه معروف اسرار تجاري
شود و فقط دو نفر از کارکنان شود که فقط با صالحدید هیئت مدیره شرکت کوکاکوال باز مینگهداري می

9. Royalty
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شود و آنها مجاز نیستند با که هویت آنها براي عمـوم افشا نمیکوکاکوال همزمان از این فرمول اطالع دارند
کند.اتخاذ تدابیر حفاظتی متعارف براي نگهداري از اسرار تجاري، کفایت مییک هواپیما پرواز کنند. البته

بردن از اسرار تجاري یا کردن، استفاده یا منفعتتواند، دیگران را از کپیدارنده یک راز تجاري می
ب قالحمایت از اسرار تجاري همچنین ممکن است دراجازه قبلی ممنوع کند.کردن آنها نزد دیگران بدونافشا

انجام شود.قوانین مسئولیت مدنی و یا قوانین مقابله با رقابت غیرمنصفانه
پذیري و قابلیتاما مهمترین روش حفاظت از مالکیت معنوي، ثبت اختراع است که با توجه به دسترس

شودی تولید نوآوري محسوب میگیري کمشمارش، یکی از بهترین ابزارهاي اندازه
قانون ثبت اختراعات طرحهاي صنعتی وعالئم تجاري مصوب «همین راستا طبق ماده پنج در
هاي صنعتی و قانون ثبت اختراعات، طرح،حقوق اختراع ثبت شده ،منحصرا ًبه مخترع تعلق دارد (»1386

مجلس شوراي اسالمی).1386مصوب عالئم تجاري 
صورت تجاري، ساخته، توزیع و فروخته شود تواند بهاختراع در این است که نمیبودن حقمفهوم انحصاري

.مورداستفاده قرار گیرد،و بدون رضایت صاحب حق اختراع
- برداريهرهتواند علیه هرشخص که بدون اجازه او بهمان قانون، مالک اختراع می15ماده »ب«طبق بند 

را انجام دهد و به حق مخترع تعدي کند و یا عملی را انجام دهد که ممکن است » الف«هاي مندرج در بند 
منجر به تعدي به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.

ــتفاده از  هایی که مخترعین مییکی ازروش ــیانت نمایند، اس ــیله آن از اختراعات خود ص توانند به وس
شــود که از اي از اقدامات قضــایی گفته میبه مجموعه» حمایت قضــایی«انونی یا قضــایی اســت. هاي قروش

قضایی مانند کمیسیون هاي عمومی حقوقی و کیفري و دادسرا و مراجع شبهطریق مراجع قضایی مانند دادگاه
ارزه با نقض نامه ثبت اختراعات براي حفظ حقوق مالکیت فکري و پیشـــگیري و مبآیین170موضـــوع ماده 

صاحبان حقوق به عمل می    سارت  سب مورد منتهی به پرداخت  حقوق مالکیت فکري و جبران خ آید و بر ح
شود.خسارات و نیز مجازات حبس و جزاي نقدي می

مقررات مالکیت فکري در ایران
مقرراتی که در باره مالکیت معنوي در کشورمان وضع شده به قرار زیر است:

به اتحادیه عمومی بین      قانون اجازه   .1 به قرارداد پاریس براي   الحاق دولت ایران  المللی معروف 
.10/12/1337حمایت مالکیت صنعتی و تجاري و کشاورزي، مصوب 

.11/10/1348قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب .2
4/10/1350ندان مصوب نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمآیین.3
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عمل آمده در کنوانســیون پاریس قانون الحاق دولت جمهوري اســالمی ایران به اصــالحات به.4
ــال        ــتکهلم به سـ ــنعتی در اسـ ــوب 1358و 1346هاي  براي حمایت از مالکیت صـ ، مصـ

17/8/1377.
.7/8/1386هاي صنعتی و عالیم تجاري مصوب قانون ثبت اختراعات، طرح.5
.1/11/1387هاي صنعتی و عالیم تجاري مصوب رایی قانون ثبت اختراعات، طرحنامه اجآیین.6
.4/10/1379اي مصوب افزارهاي رایانهقانون حمایت از پدیدآوردندگان نرم.7
.17/10/1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب .8
.6/10/1352قانون ترجمه، تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب .9

صري فعالیت هاي غیرمجاز می نمایند،        قانون نحوه مجاز.10 سمعی و ب صی که در امور  شخا ات ا
.23/11/1372مصوب 

1382قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، مصوب .11
1383هاي مبدأ جغرافیایی کاال ، مصوب قانون نشانه .12

عالوه بر قوانین مذکور که در ارتباط مســتقیم با حمایت قضــایی از دارندگان مالکیت معنوي می باشــد، 
یکسري قوانین نیز در کشورمان وجود دارد که به صورت غیرمستقیم در ارتباط با مالکیت معنوي است مثالً       

سئولیت  » یک«به موجب ماده  صوب  قانون م هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه :« 1339مدنی، م
احتیاطی به جان یا ســالمتی یا مال یا آزادي یا حیثیت یا شــهرت تجاري یا به هر حق دیگر که به موجب بی

اي وارد نماید که موجب ضــرر مادي یا معنوي دیگري شــود، مســئول   قانون براي افراد ایجاد گردیده لطمه
ــار ــی از عمل خود میجبران خسـ ــدات ناشـ بنابراین تجاوز به هریک از حقوق معنوي و حقوق مادي ». باشـ

سئول     پدیدآورنده، به او حق می سارت مادي خود را از م سارت معنوي و همچنین خ دهد که بتواند جبران خ
شین افزوده می           سئولیت پی سب مورد بر م سئولیت انتظامی نیز ح سوي دیگر، م ود. ش زیان مطالبه کند. از 

سه      س ستخدمین دولتی یا نهادهاي انقالبی یا مو هاي عمومی غیردولتی و یا یعنی هرگاه عامل ورود زیان از م
ضو کانون  شد،         ع ستري و مانند اینها با سمی دادگ سان ر شنا ستري یا کانون کار هایی نظیر کانون وکالي دادگ

ــئولیت انتظامی نیز بر       ــئولیت کیفري، مسـ ــئولیت مدنی و مسـ عهده او خواهدبود و نتایج این    افزون بر مسـ
ها دامنگیر او خواهدشد.مسئولیت


