از مهمترین چالشهاي تجاري سازي يك محصول میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:
 )1نبود مشوقهاي الزم براي توليدكنندگان فناوري در صورت به نتيجه رسيدن
پژوهش و كسب فناوري
 )2كاهش تمايل توسعهدهندگان بخش خصوصي براي سرمايهگذاري روي
دانشهايفنيبوميبهعلتخصوصيشدنصنعتپتروشيميكشوروريسكهاي
استفاده از دانشهاي فني بومي
 )3تمايل سرمايهگذاران به خريد فناوریهاي خارجي به دلیل برخورداري از مزايا
ومشوقهايمختلفموجوددرخريددانشهايفنيخارجيبرايتصميمگيرندگان،
مهندسان و بهرهبرداران و نداشتن جذابيت سرمايه گذاري بومي
 )4افزايش ريسك سرمايهگذاري روي دانشهاي فني بومي به دليل فقدان
ش داخلي در مقايسه با محصوالت وارداتي
تضمين فروش محصوالت توليد شده با دان 
 )5الزا مهای اخذ مجو زهاي تجاري کردن محصول از جمله
(FTO (Freedom To Operate
 )6نبود صندوقهاي سرمايه گذاري پرخطر
 )7ورود لیسانس گیرنده به چرخه رقابت با لیسانس دهنده
 )8چالشهای حقوقی حمایت از دارایی فکری در مدت قرارداد
 )9وابستگی به لیسانس گیرنده در مورد کیفیت و کارایی محصول وارد شده به
بازار
 )10مشکالت در روند ثبت شرکت مشترك با بخش خصوصي و وجود بروکراسی
اداری
 )11شكاف فرهنگي بين صنعت و پژوهش
 )12نبود انعطاف بروكراتيك
 )13مديريت غير اثر بخش دفاتر انتقال فناوري شركتهاي داخلي
 )14نبود حمايتهاي مالي از پژوهشها تا سطح ايجاد واحدهاي مرجع
 )15كمبوداطمينانمتقابلبينبخشدانشگاهيوموسساتپژوهشيباصنعت
و سرمايه گذاران
 )16توانمنديهاي ناكافي نيروي انساني ،پيچيدگي و چندتخصصي بودن و
كمبودتجربهمستنددراينزمينه
 )17موانع ساختاري و سازماني
 )18ترجیحمحصوالتخارجیبرمشابهداخلیآن،چراكهوقتيمحصولیداخلي
تولید مي شود ،مدیران میانی و پایین دست ،تمایلی برای استفاده از این محصوالت و
تجهیزات ندارند و استفاده از محصول خارجی را ترجیح میدهند .عالوه بر آن به دلیل
منافعی که برای برخی افراد و واسطهها از طریق واردات به وجود میآید ،مثل سفرهای
خارجی و ...استفاده از محصول خارجی ترجیح داده میشود.
 )19نبود استانداردهاي زيست محيطي جامع و كامل

هدف مشابهت دارند.
تطابقمحصولنهاييتوليدی بامشخصاتارائهشدهدر پتنتی که به ثبت رسیده است.
 بررسي و آناليز دقيق این گزارش از سوی وكيل حوزهثبتاختراعات
 -تعيين اينكه پتنتهاي مشابه از اعتبار الزم برخودار

هستندياخيركهممكناست 20سالازثبتآنهاگذشته
و اعتبار نداشته باشند يا اينكه صاحب دانش ثبتشده،
ب هدليلمشكالتمالي،اعتبارپتنتهاراتمديدنكردهباشد.
 تعيين ريسكهاي پيشروي تجاريسازي محصولهدف در صورت نقض حقوق اختراعات موجود ثبتشده
يا در حال ثبت معتبر

ج)خروجي آناليزFTO
در صورت وجود پتنتهاي معتبر مشابه ،چند راه حل
براي رفع مشكالت پيشروي تجاريسازي فناوری يا
محصول هدف به دليل نقض حقوق اختراعات ثبت شده
پيشنهادميشود:
تماسباصاحبپتنتياپتنتهايمشابهوپيشنهادخريدپتنتموردنظر
خريدحقامتيازاستفادهازپتنتثبتشده(ليسانس)براي يك محصول مشخص در مدت زمان مشخص و
ظرفيتتعيينشده
انعقادقراردادليسانسمشتركباصاحبانپتنتهايمشابه
ثبتپتنتمشتركبينصاحبانپتنتها -تجاريسازي محصول در منطقه جغرافيايي ديگري

كه در آن منطقه ،محدوديتي براي توليد وجود نداشته
باشد(پتنت ثبتشدهاي در آن منطقه وجود نداشته باشد و
بتوان FTOارائه كرد)
منتظرماندنتارسيدنبهپايانزماناعتبارپتنتهايمشابه
د)هزينه انجام آناليزFTO
هزينهانجامآناليز FTOبراساسپيچيدگيموضوع
و وسعت آن از سوی يك شركت اروپايي در محدوده 2هزار
تا 20هزار پوند انگليس تخمين زده شده است و بر اساس
زماني كه صرف انجام اين آناليز ميشود ،هزينه آن متغير
است .يكي از شركتهايي كه در اروپا آناليز FTOرا انجام
ميدهد ،شركت  IAM consultants Ltdدر كشور
ليتوانياستكهتاكنونبرايشركتهايمختلفاروپاييو
آسيايي در حوزههاي گوناگون اين آناليز را انجام داده است.

هـ) لزوم انجام آناليزFTO
از آنجا كه اختراعات ثبت شده ،از حقوق مالكيت
معنوي برخوردارند و در صورت نقض اين حقوق،
شكايتهایواصلهدردادگاههايكشورهايمختلفمورد
بررسي قرار خواهد گرفت ،از این رو قبل از انجام هرگونه
فعاليت تجاري در خصوص يك محصول جديد در يك
منطقه جغرافيايي مشخص ،باید آناليز FTOرا در آن

منطقه انجام داد تا ريسكهاي پيشرو را به حداقل رساند.
در صورت انجام نشدن  FTOقبل از تجاريسازي
محصول يا فناوري هدف و نقض حقوق اختراعات ثبت
شده ،در صورتي كه صاحب يا صاحبان پتنتهاي مشابه
بهدادگاهشكايتكنند،بالفاصلهفرآيندتوليدمحصولبه
صورت موقتي تا زمان صدور حكم نهايي از سوی دادگاه
متوقفميشود.
ادامه در صفحه41

در ادامه با توجه به اينكه برای ورود به
بازارهاي جهاني ،اخذ مجوزهاي الزم از جمله
 FTOمورد نياز است ،به بررسي مفهوم و
چگونگي اخذ آن مي پردازيم .آناليز اخذ
)Freedom to Operate Analysis) FTO
الف) تعريفFTO
 FTOتوانايي انجام يك فعاليت تجاري
مشخص(تجاريسازي يك محصول ،ارائه خدمت ،انجام
فرايند ساخت يا استفاده از يك محصول) و بدون نقض حقوق
مالكيت معنوي طرف ديگر است .به عبارت دیگر ،زماني كه
اختراعي به ثبت می رسد ،اين پتنت ثبتشده مانع از تجاريسازي
فناوري مورد ادعا از سوی طرف ديگري ميشود ،ولي صاحب فناوري
ثبتشده نيز براي تجاريسازي آن در هر منطقه جغرافيايي ،باید آناليزFTO
را در آن منطقه انجام دهد.
ب) مراحل انجام آناليزFTO
 آشنايي كامل با محصول يا فناوری هدف براي تجاريسازي جستوجو در بانكهاي اطالعاتي پتنتهاي ثبتشده و يا در حال ثبت دربارهفناوري يا محصول هدف براي تجاريسازي
 -تهيه گزارش جامع از پتنتهاي در حال ثبت و يا ثبتشده كه با محصول يا فناوري
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