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  چکیده

شیخط اجراي شکالت با عمومی هايم سیاري م ست مواجه ب شکالت. ا شه اجرا، م  عوامل در ری
تبیین نحوة  حاضـــر هدف از تحقیق .آنهاســـت جمله از هاي بوروکراتیکســـیاســـت که دارد متعددي

ست بوروکراتیک  آفرینینقش سازي  درسیا صی  صو در ایران بود. رویکرد این تحقیق اجراي قانون خ
 و مدیران 15نفراز   مصـــاحبه با ها از طریقداده. کیفی انجام شـــد محتواي تحلیل کیفی بود و با روش

 امتیازات اجراي این قانون با ها نشان داد بوروکراتهاسازي گردآوري شد. یافتهخصوصی اندرکاراندست
 قبول به دارند؛ حاضـــر توجه خود شـــخصـــی منافع به آنها عموما .دهندمی دســـت از توجهی را قابل

سئولیت سک احکام انجام و م ستند و می پذیرری شند تا بانی سور و تحریف کو  بنگاهها، اطالعات سان
ــیر ــوگیرانه تفس ــحیح انجام عدم قانون، از س ــت اجراي وظایف، ص ــاختار احکام نادرس  و قانون و س

  منافع خود را حفظ یا تامین کنند.  نادرست اجرا سازماندهی

هاي فکري ایران، )، بازار داراییIPXIالمللی دارایی فکري آمریکا(هاي فکري، بازار بیندارایی واژگان کلیدي:
 فکري.اوراق بهادار مبتنی بر دارایی  لیسانس پسینی،
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  مقدمه
هاي مدرن آرمیده هاي فکري در قلب شکست یا موفقیت اقتصادي شرکتحقوق دارایی"
هر یک از بازارهاي کاال و خدمات موجود در دنیا، بنا به  (Thurow,1997, p.95) "است.

هاي فکري نیز هایی همراه هستند. بازارهاي مربوط به داراییاقتضائات خاصی که دارند با چالش
فردي که نسبت به کاالها و خدمات سنتی دارا هستند، با هاي منحصربهجه به ویژگیبا تو

ي باالي معامالت، طوالنی بودن هاي قانونی، هزینهباشند. ریسکهاي متنوعی روبرو میچالش
ها و هاي بالغ، از مهمترین دغدغهمذاکرات، نقدشوندگی پایین،  ارزشگذاري و فقدان رویه

باشد. بر همین اساس  و به عنوان راه حلی براي مشکالت موجود، ین بازار میمشکالت فعاالن ا
) در ایاالت متحده تاسیس شد. این IPXI(2"هاي فکريالمللی داراییبازار بین"، 2008در سال 

ضمن ارائه  5و به جریان انداختن صحیح نقدینگی 4، کشف قیمت، کارایی3بازار با هدف شفافیت
 ) ,p.2012Beeney ,16.(اندازي شدراه ULC 6ردادهاي لیسانس موسوم به الگویی نوین از قرا

ي لیسانس، با مذاکراتی بازار در واقع به دنبال جایگزینی مذاکرات پرهزینه دوطرفه  IPXIبازار 
محور بود که دسترسی بدان به مراتب آسانتر از شیوه مرسوم باشد. لذا به منظور تسهیل تجارت 

سازي ناظر بر اعطاي مجوزهاي استفاده از اختراع در یک بازار باز، اساس کار خود را بر استاندارد
این موضوع باعث شد   ) ,p.2017Merritt ,1116(لیسانس اختراعات قرار داد. 7کاالانگاريو 

ي ایاالت متحده براي مبادله کاالها و خدمات کشورهاي مختلف اروپایی نیز به تأسّی از تجربه
المللی نیز بین   هايهاي مشابهی روي آورند. حتی موسسات و سازمانمالکیت فکري به شیوه

 ,Karlsson) اند.هاي نوین موفق و قابل الگوبرداري معرفی نمودهبه را در شمار شیوهاین تجر

2016, pp.20-21)اي، تجربه بر خالف چنین شروع امیدوارکننده ولیIPXI با  2015، در سال
نیز با  "هاي فکري ایرانبازار دارایی" (McClure,2015, pp.795-796) شکست مواجه شد.

، ذیل فرابورس ایران شروع به فعالیت نمود. در این 1392جهانی در سالفلهي کمی از قافاصله
بررسی "ي ي تحریر درآمده است، مقالهخصوص،  تنها اثر پژوهشی که به زبان فارسی به رشته

است که ضمن  "ي آن بازار ایرانالمللی دارایی فکري و مقابسهابعاد حقوقی بورس بین
اي به ، نگاشته شده؛ اشارهIPXIکه در زمان بسته شدن بازار نهاي علمی، با وجود آارزندگی
طراحی قراردادهاي "ي دیگري با عنوان و متعاقباً علل آن نکرده است. در مقاله IPXIشکست 
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نیز تنها ضمن اشاره  "ي ایران مبتنی بر فقه امامیّههاي معنوي در بازار سرمایهي داراییعرضه
اع قراردادهاي مورد استفاده در بازار ایران تاکید شده است. بر بر جواز انو IPXIمختصري به 

همین اساس ضمن پذیرش تاثیر عوامل مختلف، نظیر عناصر فرهنگی در رفتارهاي اقتصادي 
، صالح نیا) و گذر از آن، در پژوهش حاضر بر ُبعد حقوقی و اقتصادي 1389، 71-70جامعه(

هاي رکز خواهد شد. لذا ضمن معرفی بازار داراییبازارهاي ایران و ایاالت متحده آمریکا تم
 آمریکا و الگوي کسب و کار آن به بررسی تفصیلی علل شکست آن پرداخته خواهد شد فکري

(بخش  هاي فکري ایرانو در ادامه با معرفی و بررسی عملکرد بازار دارایی  (بخش نخست)
اقتصادي خواهیم رفت.(بخش -قوقیدوم)، سراغ مقایسه تحلیلی این دو بازار از جهات مختلف ح

به عنوان نخستین تجربه در جهان،  IPXIها و دالیل شکست سوم) چرا که اشراف به زمینه
تواند الگو و تجربه ارزشمندي در تعیین خط مشی براي بازار ي آن با بازار ایران میومقایسه

یاالت متحده، به موازات بازارهاي هاي فکري ایران باشد؛ بازاري که با الگوبرداري از بازار ادارایی
هاي مشابه جهانی سعی در ایجاد یک بازار متشکل و  منسجم براي معامالت با موضوع دارایی

  فکري دارد.

  )IPXIفکري( المللی داراییبخش نخست: بورس بین
و علل  IPXIي کسب و کاردر این بخش، به منظور دستیابی به فهم دقیق و جامع از شیوه

هاي فکري پرداخته خواهد شد، و سپس المللی داراییابتدا به معرفی بورس بین شکست آن،
گردد، بررسی  می ULRي آن، یعنی قراردادهاي ترین مؤلفهو نیز مهم IPXI 8الگوي کسب و کارِ 

  تا در نهایت علل مختلف شکست این بازار مورد تحلیل قرار گیرد.

  فکري المللی داراییمعرفی بورس بین
هاي کاالي موجود در ایاالت متحده آمریکا مانند میالدي، بر اساس بورس2008ال در س

هاي فکري تاسیس نخستین بورس جهانی ناظر بر دارایی IPXI، 9بورس شیکاگو
شیوه تبادل  (Contreras, 2016, pp.419-421;Chuffart-Finsterwald, 2014, pp.355-356)شد.
اران و فروشندگان را گردهم آورده و کاالي مورد نظر را به ، مشابه بازاري بود که خریدIPXIدر 

، موضوع معامله، اختراعات بود که IPXIکنند. با این توضیح که در میباالترین پیشنهاد واگذار 
گران هاي سنتی و با استفاده از بستر اینترنت، دیگر نیازي به حضور فیزیکی معاملهبر خالف حراج

  پذیرفت. اختار معامالتی بورس صورت مینبود و مبادالت مشابه س
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  فکري  المللی داراییالگوي کسب و کار بورس بین
توان مانند بورس هاي غیرانحصاري اختراعات را می، این بود که لیسانسIPXIدر واقع مبناي 

اي هو متعاقباً در یک بازار آزاد، معامله نمود. شیو 10کاالهاي فیزیکی، استانداردسازي و کاالانگاري
َبر دوجانبه، وجور ر، ناکارآمد و زمانبَ از تجارت که در آن نیاز به مذاکرات هزینه

، با ایصال دارندگان اختراعات و IPXIدر این روش،  (Contreras, 2016, pp.421)نداشت.
کند. بر اساس این شیوه، گر براي معامالت عمل میخریداران بالقوه به یکدیگر مانند یک تسهیل

IPXI ،شود و از این طریق کنترل حقوقی ابتدائًا وارد یک توافق با دارنده و مالک اختراع می
، اقدام کند. پس از توافق ULRبه شیوه  11تواند به اعطاي لیسانساختراع را بدست آورده و می

کند. به ، تالش خود را بر روي تعیین نمودن ارزش اختراع معطوف میIPXIبا مالک اختراع، 
نماید تا میزان مقاومت اختراع را در برابر می 12منظور اقدام به استخدام متخصیصیهمین 
را تعیین کنند.  براي تعیین این  "14شفافیت اختراع"بررسی نموده و  13هاي اعتبارسنجیچالش

مهم، الزم است تا متخصصین، ادعاهاي موجود در اختراع، را تفسیر کنند، ادعاهاي محتمل آتی 
ها و اختراعات بالقوه مرتبط با اختراع مزبور را شناسایی مایند و نیز اظهارنامهبینی نرا پیش
هاي موجود ناظر بر پس از آن، متخصصین، نیاز و درخواست (Merritt, 2017, p.1122)نمایند.

کنند تا مشخص شود آیا فناوري حاضر فناوري مورد بحث را در بازار شناسایی و بررسی می
درصد از آن چیزي که متقاضیان و 95مطابق با این شیوه، حدود  .ست یا خیرهمان نیاز بازار ا

 شد.و متخصصین آن، انجام می IPXIي خریداران لیسانس بدان نیاز دارند توسط مجموعه

(Daryl Lim, 2014, p.53)  

 ULRاستفاده از 

لیسانس  ها، اعطاي، در صورت پذیرش آن IPXIپس از اعتبارسنجی اختراعات ارائه شده به 
شد. واحد قابل معامله در این بازار، با ماهیتی شبیه به از طریق شیوه معامالتی خاصی انجام می

ي گواهی یا مجوز استفاده از دارایی برگه"هاي اوراق بهادار، موسوم به سهام در بورس
 IPXIي ترین مشخصهنام داشت؛ که شاید مهم ULR 15، شبیري زنجانی) یا 1396، 54("فکري

اي از معّرف مجوز یکبار استفاده از بسته ULRکار آن باشد. هر واحد از وو الگوي کسب
                                                            
10 - Commoditize 

سی که  - 11 سان ست که بر مبناي خرید و یا کنترلی  sublicenseاقع تواند اعطا کند در ودر این مرحله می IPXIمراد از لی ا
  تواند آن را به ثالث اعطا کند.که نسبت به اختراع پیدا کرده است می

12 - Patent Experts 
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اختراعات  براي تولیدات آتی تولیدکنندگان محصول، و یا یکبار استفاده از اختراعات ناظر به 
هزار عدد اتومبیلی را داشت که از  100اي قصد تولید فرایند بود. براي مثال اگر تولیدکننده

یا واحد  ULRهزار  100بایست در آن استفاده شده بود، می IPXIراعات عرضه شده در اخت
نمود و در هاي موجود در بورس خریداري میمجوز استفاده از آن اختراعات را بر اساس قیمت

. بر این 16نمودهاي خریداري شده را مصرف میواقع با تولید هر اتومبیل، یک واحد از مجوز
گذاري شده و مورد داد و تواند قیمت، یک کاالي مصرف شدنی بود که میULRاساس قرارداد 

ستد و مصرف قرارگیرد. به اعتقاد برخی این سازوکار خالقانه که باعث ترویج کاالانگاري حقوق 
باشد، کلید موفقیت این هاي فکري و افزایش شفافیت در مبادالت این دسته از حقوق میدارایی

ها ULRي ي اولیهقیمت عرضه (Ghafele; Malackowski, 2012, p.122)شد.بورس قلمداد می
اي شامل بر اظهار نظرهاي متخصصین و پیشنهادهاي خریداران بالقوه، بر اساس فرآیند پیچیده

شد. پس ، تعیین میULRشد. در واقع طی فرآیند مذکور، قیمت تخمینی اولیه براي هرتعیین می
ارائه  IPXIبه  17خود را با استفاده از شیوه حراج هلندي از آن، خریداران پیشنهادهاي

نمود، پیشنهادهاي کافی دریافت می IPXI در زمانی که (Contreras, 2016, pp.424)کردند.می
 (Merritt, 2017, p.1123)نمود.ها، به قیمت نهایی به پیشنهاددهندگان میULRاقدام به فروش 

) ULR(دارندگان IPXIه عمومی به فروش رسید، اعضاي ي اولیها در عرضهULRکه . پس از آن
 دوباره به فروش رسانند. 18ي خود را در بازار ثانویههاي استفاده نشدهULRتوانستند می

(Contreras, 2016, pp.419-421)ارزشیابی ابتدایی قراردادULRهاي نعیین ارزش ، از میان روش
و رویکردهاي  19ي درآمد بازاريي شناخته شدهشیوهي ترکیبی از دو اموال غیرمادي، بر پایه

دهد و هیچ هاي مختلفی از ارزش یک مال را ارائه میقرار داشت که هر رویکرد جنبه 20ايهزینه
 (Hagelin, 2002, pp.402–403) کننده نبود.ي واحدي در این خصوص قطعی و تعیینشیوه

پس از فروش اولیه، قابلیت تغییر قیمت  ي ساختاري بود کهدر این خصوص، ارائه IPXIنوآوري
 IPXIباور  (Ghafele; Malackowski, 2012, p.124)بر اساس پویایی واقعی بازار ممکن باشد.

هاي فکري را از طریق بکارگیري سازوکارهاي متعدد تعیین تواند ارزش داراییاین بود که می
نظر گرفتن عوامل مختلف مانند ها، تعیین نماید. سازوکارهایی که ضمن در ULRقیمت براي 

ي اولیه، میزان میزان ریسک در هر مرحله از عرضه، زمانِ عرضه، میزان عرضه، قیمت عرضه
                                                            
16 - Marketplace of Ideas, THE ECONOMIST (May 12, 2012), 
Www.economist.com/business/2012/05/12/marketplace-of-ideas 

ــط  - 17  ــت که پس از تعیین حداقل قیمت توس ــاحبا IPXIمنظور از حراج هلندي نوعی از حراج اس ن اختراع، قیمت و ص
ـــنهادي از جانب خریداران براي خرید حداقلی از، جایی تعیین میULRقراردادهاي  ـــود که در آن قیمت پیش ها با ULR ش

  قیمت تعیین شده وجود داشته باشد.
18 - Secondary Market 
19 - Market-income 
20 - Cost-approaches 
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ULRهاي کارشناسی شده، زمان ماندگاري هاي قبلی و قیمتهاي مصرف شده در عرضه
ین قیمتی فناوري(تا قبل از ورود فناوري جدیدتر و جایگزینی با فناوري فعلی) به دنبال تعی

به نحوي که در شرایط مختلف بازار، قابلیت نوسان  21باشند؛منصفانه از منظر طرفین معامله می
  ها براي ماندن در بازار وجود داشته باشد. ي آنقیمت به منظور حفظ منافع طرفین و انگیزه

 فکري المللی داراییبررسی علل شکست بورس بین

لخی ت، پایان 2015مارس23، این بازار، در تاریخ IPXIي با وجود شروع امیدوارکننده
خ . قطعاً در هر موفقیت و یا شکستی که براي یک بازار ر(Contreras, 2016, p.432).داشت

، مجموعه اي از IPXIاند؛ همچنانکه در شکست ر بودهاي از عوامل تاثیرگذادهد، مجموعهمی
      ر عللب. در این نوشتار با تمرکز اندعوامل اقتصادي، حقوقی و حتی غیر آن دخیل بوده

من تقسیم علل مهم تاثیرگذار در چهار گروه ذاتی، اعالمی، کمبود ضاقتصادي آن، -حقوقی
  شود.ها پرداخته میبه بررسی آن Ex postمصنوعی و مجوزهاي 

  علل ذاتی
الت ي بازارهاي دارایی فکري و مبادهایی است که همهمراد از علل ذاتی، مجموعه چالش

هاي فکري، با آن روبرو هستند. فقدان گونه اموال به دلیل ماهیت خاص داراییناظر براین
شفافیت، کمبود نقدینگی و عدم وجود استانداردهاي مناسب براي ارزیابی و ارزشگذاري از آن 

اعتبار بودن و یا از دست دادن اعتبار اختراعات نیز همواره جزئی اند. خطر احتمالی بیجمله
ارزشگذاري اموال  (Ghafele; Malackowski, 2012, p.129) باشد.ناپذیر از این بازار میداییج

که هاي بازارهاي دارایی فکري است و علیرغم اینفکري نیز از مهمترین وجوه و چالش
هاي اي از تحقیق و پژوهشهاي نامحسوس، هنوز هم موضوع بخش گستردهارزشگذاري دارایی

 )Reilly; Schweihs, 2004, p.564 Lanjouw; Pakes; Putnam, 1998, p.405این حوزه است؛(
نام پیچیدگی دیگر این بازار، ضرورت بی توان وجود این چالش را در بازار نادیده انگاشت.نمی

باشد. از منظر ي مشابه بورس اوراق بهادار میها به شیوهي داراییبودن است که مقتضاي مبادله
ي تغییرات راهبردي شرکت باشد و دهندهتواند نشاناطالعات اعطاي مجوز، می فروش، انتشار

                                                            
ستفاده از فرمول - 21 سه قیمت و ا ي ریاضی از تشریح آن در این مقال اجتناب هاي پیچیدهبه دلیل تخصصی بودن نحوه محا

 ، ر.ك:ULRعیین قیمت شده است. به منظور کسب اطالع بیشتر از نحوه ت
Ghafele, Roya; Malackowski, James; Emerging IP monetization solutions: The institutionalisation of an 
IP exchange, Int. J. Intellectuall Property Management, Vol.5, No.2, 2012.pp124-127, Malackowski, J.E. 
(2010) ‘Market pricing of commoditized patent licenses’, Discussion Draft June 6 2010 from Intellectual 
Property Exchange International, pp5-20. 
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ي خریدار نیز، براي حفظ راهبردهاي اطالعات ارزشمندي را در اختیار رقبا قرار دهد. از جنبه
نام بودن امري ضروري است؛ چرا که اطالعات مربوط رقابتی و اجتناب از ریسک طرح دعوا، بی

لذا  (Ghafele; Malackowski, 2012, p.129)ند براي رقبا قابل استفاده باشد.توابه اختراع می
بایست از اطالعات هویتی حساس فروشنده و خریدار محافظت کند؛ در عین مدیریت بازار می

حال به منظور دستیابی به شفافیت در بازار، این امکان را براي عموم فراهم کند تا از اطالعات 
، مجموعه عوامل مذکور  (McClure, 2008, P.25) ه از فناوري مطلع گردند.اعطاي مجوز استفاد

  داشت. IPXIتأثیر قابل توجهی در شکست 

  علل اعالمی
، IPXIکاروالگوي کسب"، پس از شکست آن آمده است:  IPXIي عمومی در اولین اطالعیه

کنندگان از فناوري و اختراعات متکی انصاف و شفافیت را ارائه نمود و بر حسن رفتار استفاده
تواند ، میIPXIبود. این در حالی است که متقاضیان لیسانس، روشن نمودند که تنها راهی که 

 ، رئیس هیئت23جرارد پنکوك 22"التزام آنان را به قواعد بازار شاهد باشد، برخورد قضایی است.
، بر این باور بود IPXI، ضمن تایید و پذیرش وجود اشکاالتی در مدل IPXIمدیره و مدیرعامل

،  IPXIبا این وجود 24پذیري کافی براي رفع مشکالت در مدل مزبور وجود داشت.که انعطاف
اي براي متعهد بودن به رفتار مبتنی بر انگیزه ها[و افراد]به این دلیل شکست خورد که شرکت

ما نتوانستیم "ها وي اظهار داشت:ت در فرآیند اخذ لیسانس نداشتند. در یکی از مصاحبهحسن نی
تعداد قابل توجهی از افراد را در بازار به نحوي جلب کنیم که همکاران درستکاري براي ما باشند 

 که بدون توجه بهکارها را از قبل برایشان انجام دادیم، [به جاي آن %90و زمانی که ما بیش از
این در  25"هاي قانونی، واکنش دهند.ي بازار اقدام به نقض حق اختراع نمایند] به عرضهعرضه

مند در بازار، حتی بدون تهدیدات قضایی، خودشان اقدام به انعقاد حالی است که فعاالن عالقه
یدات ، عدم وجود تهدIPXIرسد علیرغم ادعاي مدیرعاملامّا به نظر می  نمایند.قراداد لیسانس می

و  IPXIهاي قضایی، تنها عامل شکست این بازار نبوده است؛ بلکه نحوه رفتار مدیران و پیگیري
  اند.الگوي کسب و کار آن نیز در این ناکامی نقش بسزایی داشته

                                                            
22 - INTELLECTUAL PROPERTY EXCHANGE INTERNATIONAL, http://IPXI.com; BrokenBy a 
System That Encourages Bad Behaviours, IPXI Closes Down, IAM MAG., July/ Aug. 2015. 
23 - Gerard Pannekoek 
24 - Joff Wild, IPXI Demise Caused by a US Patent System That Offers No Incentive for Good-Faith 
Licensing, Says Exchange’s CEO, IAM (Apr. 7, 2015), http:// 
www.iammedia.com/blog/detail.aspx?g=93e8d407-b24c-4d9a-a59c-da9fe9e3f 578 
[https://perma.cc/QJ67-LZU8]; see also David L. Newman, The Unfortunate Fall Of The IPXI 
Marketplace, LAW360 (Dec. 8, 2015, 10:24 AM), http:// www.law360.com/articles/734578/the-
unfortunate-fall-of-the-ipxi-marketplace [https://perma.cc/CD2M-XEBX] 
25 - Ibid. 
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 کمبود مصنوعی

هاي ارائه شده، ، به منظور ایجاد یک بازار مشابه بازارکاال، براي لیسانس IPXI به اعتقاد برخی
در این خصوص  ) ,p.2016Contreras ,437(نیاز داشت. "26کمبود مصنوعی و صوري"یک به 

هاي کاالهاي محسوس مانند محصوالت کشاورزي و لیسانس اختراعات، مفید توجه به تفاوت
چرا که برخالف محصوالت کشاورزي فروخته شده در بورس کاالي شیکاگو، رسد؛ به نظر می

و غیرمادي بود و نگرانی از بابت تامین  27، کاالي نامحسوسIPXIهاي عرضه شده در لیسانس
هاي فکري است که هاي ذاتی داراییآن براي ارائه در بازار وجود نداشت. و این، یکی از ویژگی

هاي فیزیکی هستند. براي یک دارنده و مالک اختراع، این امکان فاقد محدودیت مادي دارایی
نامحدودي مجوز استفاده براي افراد مختلف صادر کند بدون وجود دارد، به طور همزمان، تعداد 
هاي آتی وي، کاسته شود؛  برخالف اموال مادي که استفاده آنکه چیزي از ظرفیت صدور مجوز

، و مالکان IPXIها مالزمه دارد. این در حالی بود که و مصرف از آن با کاسته شدن و نقص آن
بازار، کنترل انحصاري داشتند. هر زمان که اراده هاي صادر شده در ULRاختراع، بر تعداد 

 IPXIکردند. بر این اساس بود که به بازار ارائه می ULRخواستند کردند و به هر میزان که میمی
ها استفاده کرده و با ایجاد محدودیت ULR "28شدنی بودنمصرف"و دارندگان اختراع از ویژگی 

  کردند. خرید، یک کمبود مصنوعی در بازار حاکم میهاي بعدي ، و وجود تقاضا براي در عرضه
ر دوجود رقابت و سازوکار عرضه و تقاضا در بازارهاي مادي مانند تولیدات کشاورزي 

ها ULRشود. در حالی که، تامین نهایت به اختصاص بهینه منابع در جامعه و تنظیم بازار منتج می
سته بود که ، وابIPXIنظر صاحبان اختراع و خودِ، صرفاً به IPXIبه عنوان کاالي مورد معامله در 

  و ایجاد کمبود کصنوعی، با قصد افزایش قیمت در بازار بود.   , نتیجه آن عدم عرضه
در بازار ثانویه، با  29شد تا تولیدکنندگان، توسط عملکرد دالالنکمبود مصنوعی، باعث می

ي اولیه را هاي ارائه شده در عرضهULRمشکل روبرو شوند. بدین صورت که دالالن تمامی 
گیرد، زمانی که تولیدکننده اي صورت نمیکردند، و در شرایطی که دیگر عرضهخریداري می

شد، با افزایش باالیی در قیمت، مورد نظر، وارد بازار ثانویه میULRبراي تهیه تعداد بیشتري از 
روختند. در این شرایط به دو دلیل، دالالن في اولیه،  آن را به تولیدکننده میبه نسبت قیمت عرضه

ها قابلیت بقا داشتند، بدین ULRي تولیدکنندگان به بازار مطمئن بودند؛ یک اینکه از ورود دوباره
بایست تا تاریخ خاصی شدند و نه لزوماً میمعنی که برخالف محصوالت کشاورزي، نه فاسد می

                                                            
26 - Artificial Scarcity 
27 - Intangible 
28 - Consumable 
29 - Speculators 
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ها در بازار که کنندهتامین کاال توسط سایر تامینها از بابت عدم شدند. دوم اینکه آنمصرف می
الجرم منجر به کاهش قیمت گردد نیز خاطري آسوده داشتند. در واقع دالالن پس از خرید 

ULRها توسط تولیدکنندگان به ي اولیه، منتظر کاهش تدریجی عرضه و مصرف آنها در عرضه
ي مجدد در گان، در زمانی که از عرضهها به تولیدULRنشستند، تا با فروش دوباره کناري می

IPXI هاي پسینی، تحصیل سود هاي گزاف براي لیسانساند، به قیمتناامید گشته
داشتن قیمت در بازار نیز در باال نگه IPXIي در اینجا انگیزه (Contreras, 2016, pp.438)نمایند.

 شد.، محسوب میIPXIسهم درصد از هر معامله،  20کرد چراکه ثانویه نقش موثري ایفا می

(Merritt, 2017, p.1132; Beeney, 2012, p.16)  

  ) (Ex postمجوزهاي پسینی
IPXI براي لیسانس اختراعات به دنبال افزایش  30"گذاري بازار بازقیمت "گیري از نظامبا بهره

وه وري و شفافیت بود. در این مدل، فرض بر این بود که قیمت تعیین شده بر اساس شیبهره
، حاکی از غفلت و IPXIي شکست مذکور، معقول و منصفانه خواهد بود؛ در حالی که تجربه

ها بر در تاثیرگذاري آن 32و پسینی 31نادیده گرفتن تفاوتی مهم، میان دو نوع لیسانس پیشینی
قیمت بود. منظور از لیسانس پیشینی، انعقاد لیسانس، پیش از خرید و استفاده از فناوري در 

و مراد از لیسانس پسینی، لیسانسی است که پس از بکارگیري فناوري در محصول اعطا محصول 
در حالت طبیعی زمانی که یک تولیدکننده براي اخذ لیسانس به روش سنتی، وارد یک  شود.می

شد، اصوالً متعهد بود نرخ ثابت یا شناوري از رویالتی را بابت مذاکره طرفینی با مالک اختراع می
، صحبتی از نرخ ثابت IPXIتولید شده و یا بابت فروش بپردازد. در حالی که در شیوهمحصوالت 

براي استفاده از فناوري نیست. در واقع این بازار آزاد است که قیمتی منصفانه را بر اساس 
کند. اگر فناوري مورد نظر، با استقبال مواجه شود، با افزایش تقاضاي موجود در بازار، تعیین می

شود که قیمت، یابد. بنابراین چنین فرض میهاي آن فناوري نیز افزایش میULRقیمت  تقاضا،
که هنوز گذاري به دلیل آنبازتابی از ارزش واقعی فناوري خواهد بود. لذا این شیوه از قیمت

 بود.)، کارآمدي الزم را دارا می33IPOي عمومی(ي اولیهشدند؛ براي عرضهرقابتی محسوب می

(Merritt, 2017, p.1134)  
هاي مشابه در بازار و قابلیت جایگزینی در بدو امر، اختراعات ثبت شده، به دلیل وجود فناوري

هاي مشابه، اقدام به نظر از قیمت فناوريها، هنوز فاقد چنان قدرتی هستند که بتوانند صرفآن
                                                            
30 - Open Market Pricing 
31 - Ex Ante Licensing 
32 - Ex Post Licensing 
33 - Initial Public Offering 
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زایش احتمال انتخاب ي این روند، تعیین قیمتی رقابتی، به منظور افتعیین قیمت کنند. نتیجه
کرد، روند تعیین ، تصور میIPXIچه توسط تولیدکنندگان است. این در حالی است برخالف آن

دوام داشت، چرا که پس از  34"استفاده از فناوري در محصول"هاي رقابتی تنها تا زمان قیمت
ها یا ناوريآن، دیگر قابلیت جایگزینی فناوري مورد نظر در محصوالت تولید شده، با سایر ف

اي سنگین همراه است. زیرا تولیدکننده با پرداخت قیمت فناوري و وجود ندارد و یا با هزینه
استفاده از آن در محصوالتش، در واقع راهی غیرقابل بازگشت را پیموده است. راهی که در 

نسبت به توانند بدون واهمه از وجود رقبا، گرانی وجود دارند که میو معامله IPXIاش میانه
هاي پسینی اقدام کنند، چیزي که برخالف اساس و منطق بازار آزاد، امید افزایش قیمت لیسانس

در حقیقت با وجود (Areeda; Kaplow, 1998, p.340) کند.و اشتیاق تولیدکننده را راهزنی می
ر حسن هاي پیشینیِ صادقانه و مبتنی ب، در نگاه نخست، مشّوق اعطاي لیسانسIPXIکه مدل این

هاي پسینی غیرقطعی و رسید، ولی در عمل، تولیدکننده را در معرض لیسانسنیت به نظر می
  داد. نامطمئن قرار می

  هاي فکري ایرانبخش دوم: بازار دارایی
ها با درك ضرورت ایجاد بازارهاي خاص هاي فکري، دولتنظر به اقتضائات خاص دارایی

ق و استمداد ن موازین این بازار جدید کرده تا از این طریاموال فکري، سعی خود را َصرِف تعیی
ي موجود مانند اینترنت، درصدد رفع موانع موجود بر سر راِه هاي فناورانهي ظرفیتاز همه

  ها فکري برآیند.مبادالت دارایی

  هاي فکري ایرانمعرفی بازار دارایی
ي زمانی بازار آمریکا، با فاصله تجربهقانونگذار ایران نیز با درك این ضرورت و تاّسی به 

به ایجاد این بازار در ایران  توسعه، پنجم پنجساله برنامه نسبتًا کمی از قافله جهانی، در قانون
سند مذکور، دولت مجاز شده است به منظور توسعه و انتشار 17اشاره کرده است. طبق ماده

بورس "بنیان، بازاري را تحت عنوان نشهاي دامحور و شرکتفناوري و حمایت از اقتصاد دانش
اندازي کند تا حمایت از تبادالت اموال فکري در یک بازار به نحو منسجم و با هدف راه "ایده

هاي علمی در جهت پاسخگویی به نیازهاي بخش صنعت، کشاورزي و استفاده از ظرفیت
بازار "ها به که به دلیل ضعف در وجه تسمیه بعد "بورس ایده"خدمات، صورت گیرد. 

                                                            
34 - Incorporation 
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فکري  هايبا تدوین مقررات بازار دارایی 1392در اواخر سال ، 35تغییر نام داد "هاي فکريدارایی
وجه تمایز اصلی میان دو بازار کرد.  را ذیل بازار فرابورس ایران آغاز خود فعالیتبه طور رسمی 

هاي شرطین و پیشبورس و فرابورس، در الزامات مربوط به پذیرش است که در فرابورس، مواز
ي فعالیت، تا حد زیادي تسهیل شده است. مربوط بر پذیرش در بورس، نظیر سودآوري و سابقه

سنجی فقهی نظر به لزوم ارزیابی و امکانهمچنین  ، عبدالرحیمیان؛ دهقان منشادي)1396، 132(
ران) این کمیته ، سلطانی و دیگ1392، 33(،ابزارهاي مالی جدید به بازار بورس توسط کمیته فقهی

ضمن بررسی ابعاد مختلف این بازار، امکان نقل  وانتقال دارایی فکري را بر مبناي انتقال اوراق 
  36مبتنی بر دارایی فکري تایید نمود.

  هاي فکري ایرانبازار داراییي فعالیت الگوي کسب و کار و سابقه
س شده است.اوراق بازار دارایی فکري ایران مبتنی بر معامله اوراق بهادار تاسی

به معناي عام، شامل هرگونه ورقه یا کاغذ داراي ارزش مالی است و در بازار  )Security(بهادار
ر نوع ورقه یا مستندي ، ه1384سرمایه به طور خاص،  مطابق با قانون بازار اوراق بهادار مصوب

. که آن باشد انتقال بـراي مالـک عین و یا منفعتو  نقل است که متضمن حقوق مالی قابل
استفاده از اوراق  37مصادیق آن توسط شوراي عالی بورس و اوراق بهادار قابل تعیین خواهد بود.

هایی است که اصوالً از قابلیت نقدشوندگی باالیی بهادار براي تسهیل نقدشوندگی دارایی
هیت خاصی هاي فکري است که به دلیل ماها، داراییبرخوردار نیستند. از مهمترین این دارایی

 که دارند در مراحل مختلف روند نقدشوندگی از جمله ارزشگذاري و یافتن خریدار، با چالش
هاي فکري بر اوراق بهادار در ایران ي ابتناي معامالت داراییهمراه هستند. به همین منظور ایده

ر با اهداف اجرایی شد. البته باید دانست که ایجاد یک بازا IPXIو با فاصله کوتاهی نسبت به 
هاي فکري مذکور برابر با نیل به همه اهداف نخواهد بود؛ چنانچه اولین معامله در بازار دارایی

وتنها پس از گذشت چندماه از زمان تاسیس آن رخ داد ولی بنا به 1393در خردادماه سال
است؛ که  کار این بازار با توفیق چندانی همراه نبوده)، نخستین سال آغاز به1ها (جدولگزارش

ي این ناکامی را تلقی اشتباه مدیران آن با وجود پذیرش اجمالی عدم موفقیت در اوایل راه، ریشه
که نهایتا به تدوین دستورالعمل جدیدي  38از روند موفقیت در عملکرد این بازار عنوان کردند

                                                            
ورس کاال ي مدیران این بازار علت این تغییرِاین بود که در واقعیت، این بازار نه مانند بورس اوراق بهادار و یا ببه گفته - 35

  موضوع معامالت آن بودند . براي اطالعات بیشتر ر.ك:  "هاایده"نبود و نه اینکه  "بورس"کرد و به معنی دقیق کلمه فعالیت می
Http://www.asrebazar.com/News/16873 

  /Http://www.boursenews.ir/fa/news/113234براي دسترسی به گزارش کامل منتشره توسط کمیته فقهی ر.ك: - 36
  2/9/1384فانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی مصوب 24و  2بند  - 37
  Http://www.asrebazar.com/News/16873/ (Visited at 1397/10/10):قابل دسترسی در - 38
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1398روند معامالت از ابتدا تا اسفند ماه 

  … روند 

هاي ارائه انواع دارایی 39نمود منجر شد.هاي بازار در سال نخست را اصالح میکه ناکارآمدي
  ي هرکدام در در جدول ذیل قابل مشاهده است:ها و میزان معاملهشده از زمان تاسیس، تعداد آن

  دارایی معامله شده  دارایی عرضه شده  دارایی فکري
  9  292  اختراع

  2  10  عالمت تجاري
  2  3  طرح صنعتی

  13  305  جمع

ثبت اختراع  در اداره ثبت اختراعات هاي ر به صدور گواهیها هزار اختراع که منجاز میان ده
ز مراحل ا اند، کمتر از سیصد اختراع ، با گذروابسته به اداره ثبت اسناد و امالك کشور شده

اند که در مقابل میزان کل هاي فنّی و ارزیابی، براي عموم عرضه شدهمختلف، کسب تاییدیه
 اعات عرضه شده نیز تنهااختراعات ثبت شده عدد ناچیزي است. از طرفی از میان اختر

اند که حکایت از ناکارآمدي نسبی این بازار به صورت قطعی مورد معامله قرارگرفته%5/3حدود
  دارد. روند معامالت در این بازار به ترتیب سال در نمودار ذیل قابل مشاهده است:

  
  
  
  
  
  
  

  هاي انتقالها و قالبشیوه
انتقال  "اق بهادار مبتنی بر دارایی فکريله اورگذاري و معامدستورالعمل سپرده"بر اساس  

گردد. به دو شیوه تقسیم می "انتقال مالکیت"در این بازار به اعتبار  هاي فکريحقوق دارایی
ناظر  40توجه بدین نکته ضروري است که مراد از انتقال دارایی فکري، حقوق مادي یا اقتصادي

                                                            
  دستورالعمل مزبور تا زمان نگارش این سطور به تصویب نرسیده است.  - 39

40 - Economical Right 
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به طور کلی فاقد قابلیت نقل و انتقال   41قیبر دارایی فکري است والّا حقوق معنوي یا اخال
  ، زرکالم)1393، 145-142( باشند.می
 شود:انتقال حقوق متضمن انتقال مالکیت: این شیوه، به دو صورت انجام می -1

فروش قطعی(واگذاري): در این روش که در میان قراردادهاي مالکیت فکري بیشترین  -الف
دارد، کلیه حقوق مالکانه به خریدار منتقل شده و طی  Assignmentشباهت را با قراداد 

گردد. این روش در عمل اي تمامی حقوق مالک اولیه بموجب قرارداد از وي سلب میاقرارنامه
). با انتخاب 2هاي انتقال مورد توجه فعاالن این بازار قرار گرفته است(جدولبیش از سایر شیوه

و انتقال قطعی و همیشگی تمامی حقوق مادي ناظر بر  این شیوه از انتقال، درخواست واگذاري
گذاري و معامله اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکري دستورالعمل سپرده"دارایی فکري بر اساس 

هاي قراردادي حقوق ایران شود؛ که با توجه به ظرفیتبه فرابورس ارائه می "در فرابورس ایران
 در. 42پذیردصورت می "صلح"یا  "بیع"دي، در قالب عقد هاي قرارداو لزوم التزام به چارچوب

 گذاري یا تامین سرمایهسرمایه مشاور شرکتهاي به مراجعه طریق از فکري دارایی مالک روش این

 به شکل را خود دارایی مرجع، آن به مدارك ارسال از پس فرابورس از تأییدیه اخذ همچنین و

، شبیري 1396، 67( .میکند عرضه فرابورس سوم بازار در فکري دارایی بر مبتنی بهادار اوراق
  زنجانی و دیگران)

عرضه اوراق بهادار شرکت سهامی خاص مبتنی بر دارایی فکري: در این روش نیاز است  -ب
ي آن که مالِک دارایی فکري ابتدا اقدام به تاسیس یک شرکت سهامی خاص کرده که اساسنامه

نماید. سپس با ثبت دارایی فکري خود به فرابورس تنظیم می را مطابق با نمونه ارائه شده توسط
آن، یکی از مصادیق  عنوان آورده و انتقال آن به شرکت، صاحب شرکتی خواهد بود که دارایی

اموال فکري است و قابلیت انتقال به متقاضی را در قالب انتقال سهامِ شرکِت سهامی خواهد 
ي عرضه از طریق بازار سوم فرابورس از موافقت کمیته داشت که در دفترخانه اسناد رسمی و پس

 کسب منظور به توانددر این شیوه همچنین مالک دارایی فکري می پذیرد.ایران صورت می

 مشارکتاین  قالب  .کند مشارکت فکري مالکیت از برداريبهره براي  گذاربا سرمایه بیشتر منفعت

 زمانی مدت در خواه و معین مقدار براي خواه موقت، یا ئمدا طور به تواند می توافق طرفین بنا بر

، شبیري زنجانی و دیگران) ارزشگذاري سهام شرکت در صورت تمایل 1396، 68( .باشد معین
گذاري یا تامین سرمایه داراي مجوز هاي مشاورسرمایهتواند توسط شرکتکننده، تنها میعرضه

                                                            
41 - Moral Right 

  رس در سایت فرابورس ایران به آدرس:کتابچه بازار دارایی فکري، قابل دست - 42
Https://www.ifb.ir/Files/FaraRasanePDF  
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کارگزاران داراي مجوز عضو فرابورس ایران صورت از سازمان بورس و اوراق بهادار یا 
    43پذیرد.می
برداري از دارایی فکري: در این شیوه بدون انتقال مالکیت دارایی انتقال و اعطاي مجوز بهره -1

پذیرد که با توجه به مقدار ام میانج )License(برداري یا همان لیسانسفکري، اعطاي مجوز بهره
 و یا زمان استفاده از مجوز بر دو قسم است:

: زمان معینر دارایی فکري براي مدت برداري اوراق بهادار مبتنی بي حق بهرهرضهع -الف
اش را به متقاضی انتقال دهد تنها که مالکیت داراییدر این شیوه، مالک دارایی فکري بدون آن

دهد. به برداري از آن را با قید مدت زمان مشخصی به متقاضی انتقال میه و بهرهمجوز استفاد
ن اعطا آهمین منظور و بر اساس دستورالعمل مذکور، حق استفاده از دارایی فکري به خریدار 

انجام خواهد شد که با  "معاوضه"یا  "صلح"لب انعقاد قرارداد شود. این اعطاي امتیاز در قامی
 ،1393، 86( .قابلیت تمدید با شرایط جدید براي طرفین وجود خواهد داشت انقضاي مدت،

   موسویان و دیگران)
: در این مقدار معینبرداري اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکري براي ي حق بهرهرضهع -ب

 اياش را صرفاً بربرداري از داراییقسم از معامله نیز صاحب دارایی فکري اجازه استفاده و بهره
کند. انتخاب این شیوه نیز منوط به رعایت تولید مقدار معینی از کاال را به متقاضی اعطا می

صلح یا  الزامات قانونی مذکور خواهد بود که در قالب درخواست از فرابورس و در قالب عقود
هاي منتخب هر گردد. تعداد و موضوع معامالت انجام شده و شیوهمعاوضه به متقاضی اعطا می

  نتقال در جدول ذیل قابل مشاهده است:ا

  

                                                            
  کتابچه بازار دارایی فکري، قابل دسترس در سایت فرابورس ایران به آدرس: - 43

  Https://www.ifb.ir/Files/FaraRasanePDFا

  فروش قطعی  دارایی فکري
شرکت سهامی 
مبتنی بر دارایی 

  فکري

برداري مجوز بهره
  براي مدت معین

برداري مجوز بهره
  براي مقدار معین

هاي جمع دارایی
  معامله شده

  9  -  2  1  6  اختراع
  2  -  -  -  2  عالمت تجاري
  2  -  -  -  2  طرح صنعتی

  13  -  2  1  10  جمع
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بازار دارایی با بو هاي فکريبخش ســوم: مقایســـه   المللی داراییرس بینایران 
  )IPXIفکري(

فکري آمریکا ، از  المللی داراییهاي فکري ایران و بورس بینبعد از بررسی دو بازار دارایی
هاي فکري یک طرف به عنوان نخستین تجربه در ایجاد بازار مشابه معامالت بورس، براي دارایی

بخش ضمن  و از طرف دیگر الگویی براي بازارهاي مشابه جهانی و خصوصاً بازار ایران؛ در این
ائه راهکارهایی و بازار ایران، به ار IPXIمقایسه وجوه مهم و تاثیرگذار در نحوه و کیفیت عملکرد 

هاي فکري ایران پرداخته خواهد شد. اهمیت این اندازهاي روشن بازار داراییبراي نیل به چشم
جود مو ، و نیز رشد ابتدایی معامالت در آن، و مشکالتIPXIموضوع زمانی که به ظرفیت بازار

ن خواهد در الگوي کسب و کار آن که در نهایت به شکست بازار منجر شد، توجه نماییم دوچندا
  شد.

  قانون حاکم بر بازار
گیرد، یکی از مهمترین مباحث به دلیل حساسیت نوع معامالتی که به شیوه بورس صورت می 

گیري و مدیریت، جهتبراي بازارهاي بورسی، قانون حاکم بر بازار خواهد بود چرا که اصوًال 
هاي فکري بازار دارایی ریق قوانین حاکم، میسر خواهد شد.تحدید حدود هر کسب و کار از ط

هاي  بازار سوم فرابورس طبیعتاً اش به عنوان یکی از زیرمجموعهایران با توجه به قرارگیري
بهادارجمهوري  قانون بازار اواق"تحت حاکمیت قوانین مادر بازار سرمایه کشور قرار دارد. 

شود. بر اساس این ترین قانون در این حوزه محسوب می، اصلی1384مصوب  "اسالمی ایران
ي اوراق بهادار بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع اعالم شده قانون هر گونه عرضه

ر قانون) که با توجه به اطالق و عموم اوراق بهادار در این ماده، شامل اوراق بهادا20است.(ماده
هاي فکري نیز خواهد شد. از طرفی دیگر کلیه معامالتی که در فرابورس صورت مبتنی بر دارایی

ها و نامهپذیرد، مشمول مقررات ناظر بر بورس اوراق بهادار، منجمله تمامی قوانین، آیینمی
ار اوراق باشد. عالوه بر آن در برخی اسناد قانونی صراحتاً به حاکمیت قانون بازها میدستورالعمل

قوانین اصلی حاکم بر بازار بورس و اوراق  44هاي فکري تاکید شده است.بهادار بر بازار دارایی
قانون بورس "دیگري  و 45"1933قانون اوراق بهادار مصوب "بهادار ایاالت متحده آمریکا یکی 

 کمیسیون بورس"که بموجب قانون اخیرالذکر   میالدي است.46"1934و اوراق بهادار مصوب 

                                                            
سپرده 10ماده - 44 عنوان میکند که جز  21/10/1392دارایی فکري مصوب ادار مبتنی بر گذاري ومعامله اوراق بهدستورالعمل 
ستورالعمل تابع مقررات عمومی حاکم بر معامالت9 سایر موارد، د ستورالعمل، در  اوراق بهادار در  ماده کوتاه قبلی مندرج در د

  فرابورس خواهد بود.
45 - Securities Act of 1933 
46 - Securities Exchange Act of 1934 
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به عنوان نهاد نظارتی و قانونگذاري بازار و در رأس هرم بازار  47"و اوراق بهادار ایاالت متحده
رسد شمول این ، میرزایی منفرد) ولی به نظر می1395، 201بورس و اوراق بهادار قرار دارد (

 در نام”Exchange“ي نیازمند دقت نظر بیشتري باشد. از یک سو، وجود واژه IPXIقوانین بر 
داّل بر ماهیت بورسی آن است که ) Intellectual property exchange internationalاین بازار(

سازد؛ ولی تبعیت آن از قوانین حاکم بر بورس اوراق بهادار ایاالت متحده را به ذهن متبادر می
مورد  هايULRترین نماینده اوراق بهادار و ي سهام به عنوان اصلیاز سوي دیگر در مورد رابطه

 IPXIهاي موجود در ULRکه سهام نیز مانند معامله در بازار آمریکا باید دانست با وجود آن
شوند؛ با این حال از دو جهت تفاوت اساسی میان آن محسوب نمی 48هایی تمام شدنیدارایی

ا هULRشود تنوان حاکمیت قوانین حاکم بر معامله اوراق بهادار را بر دو وجود دارد که باعث می
اي مادي و محسوس گره خورده است. هتصورنمود. . یک اینکه سهام به لحاظ ماهیت به دارایی

نماید. لذا سهامداران عمومًا ي آن را نسبت به بخشی از سود شرکت ذیحق مییک سهم دارنده
اند چرا که هرچقدر تعداد سهام بیشتر شود سود متعلق به به دنبال محدود ساختن صدور سهام

ها صادق نیست. و دو اینکه ULRیابد در حالی که چنین چیزي در خصوص کاهش می هر سهم
سهام، مصرف شدنی نیستند لذا قابلیت فروش مجدد در بازار را دارا هستند. پس هرگاه قیمت 
سهام رو به افزایش گذارد، سهامداران به انگیزه تحصیل سود اقدام به فروش سهامشان خواهند 

) در حالی که Coffee, 2015, pp.93-97ش تقاضا در بازار خواهد شد.(نمود که منجر به کاه
ULRشدند و ارزش خود را از جمله قابلیت شده تلقی میها پس از استفاده در محصول، مصرف

هاي ذاتی سهام در بازار اوراق بهادار است را از دست خرید و فروش در بازار که از ویژگی
ها را به عنوان ULRناشدنی نمودن است که نویسندگان ، مصرف دادند. شاید از همین رو بودهمی

ها را ULRاند؛ بدین توضیح که اگر از سقوطش عنوان کرده IPXIهاي نجات یکی از راه
تواند شامل می Securityناشدنی از جانب تولیدکننده تلقی کنیم، تعریف هایی مصرفدارایی
ULRکمیت قوانین کمیسیون بورس و اوراق بهادارایاالت اش را احتمال حاها نیز بشود که  نتیجه

ها را واجد وصف مصرفی ULRلذا در شرایطی که  ) ,p.2017Merritt ,1138(؛اندمتحده دانسته
از قوانین مختلف حوزه بورس و اوراق بهادار ایاالت  IPXIبودن بدانیم، اصوًال مانع از تبعیت 

حیت و قوانین حاکم است. آثار مختلفی براي متحده خواهد شد. نکته مهم آثار مترتب بر صال
را نوعی از انواع   ULRیا اوراق بهادار وجود دارد. اگر  ”Security“شمول قوانین و مقررات 

هاي قضایی تواند از موازین ترقی یافته، عرف و رویه، میIPXIاوراق بهادار بدانیم، بالتبع بازار 

                                                            
47 - Securities and Exchange Commission 
48 - Depletable 
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مند گردد. چنانچه در بازار ایران به دلیل تبعیت کلی بازار از موجود در حوزه اوراق بهادار بهره
ها و نامهقوانین موجود، نیازي به وضع قوانین مادر و کلی نبود و تنها با اکتفا به برخی آیین

ین قانونی اي به هم پیوسته از موازها که به این بازار اختصاص دارند با مجموعهدستورالعمل
یا اوراق بهادار شفافیت  ”security“ایم. عالوه بر آن، مقررات ناظر بر براي اداره بازار مواجه بوده

، نتیجه حاکمیت این طلبد. همچنینبیشتري را نسبت به بازار موجود از صاحبان اختراع می
یدکنندگان براي اخذ تواند اطمینان و اعتماد بیشتر تولقسمت شناخته شده از حقوق بر بازار، می

تا ضمن ایجاد اعتماد میان مالک دارایی  (Merritt, 2017, p.1140)لیسانس و ورود به بازار باشد.
فکري و متقاضیان آن، رغبت آنان را براي ورود به این بازار از طریق افزایش شفافیت ناشی از 

  اقتضاي موازین حاکم بر بورس، رقم زنند.

  لهي مصادیق مورد معامدامنه
، بازارهاي مختلفی در این حیطه شروع به فعالیت نمودند که هر IPXIبعد از شروع به کار 

نمودند. چنانچه هاي فکري را به عنوان مورد معامله انتخاب میهاي مختلفی از داراییکدام دامنه
                       ادبی  ها  صرفًا به تسهیل و افزایش قابلیت معامله براي مصادیق مالکیتبرخی از آن

                ي این بازار و شمول آن در ؛ و برخی نیز درصدد افزایش گستره49و هنري پرداخته اند
، با وجود اعتقاد IPXI. بازار 50ي مالکیت صنعتی و ادبی و هنري گام برداشتنددو حیطه هر

ي وعی فعالیت به همهي موض، شبیري زنجانی و دیگران) مبنی بر گسترش دامنه1396، 70برخی(
رسد از ابتدا  ، به نظر می)Copyright(هاي فکري اعم از صنعتی و ادبی و هنري مصادیق دارایی

و از این  تمرکز خود را در میان معامالت، بر لیسانس، و در میان مصادیق، بر اختراعات قرار داد
هاي چرا که در بازار دارایی .دهاي فکري ایران داري محدودتري نسبت به بازار داراییحیث دامنه

اند و بر هاي تجاري مبادله شدههاي صنعتی و عالمتفکري ایران تا کنون، اختراعات، طرح
. 51هاي فکري نیز وجود نداردي مدیران این بازار منعی براي پذیرش سایر داراییاساس گفته

افزارها اشاره بی و هنري و نرمچنانچه در معرفی این بازار به امکان پذیرش ارقام گیاهی، آثار اد
هاي قانونی از آثار ادبی و هنري در حقوق جا که حمایتالبته باید دانست از آن  52شده است.

ما، بر خالف مصادیق مالکیت صنعتی، منوط به ثبت اثر نشده است و به محض خلق، مورد 
بود که در هیچ  حمایت قانونی است؛ امکان پذیرش این آثار به معنی پذیرش آثاري خواهد

مرجعی به ثبت نرسیده است. لذا هرچند به لحاظ نظري منعی براي پذیرش آثار ادبی و هنري 
                                                            
49 - The Copyright Hub, UK, 2013. 
50 - Intellectual Property Exchange LTD, UK, 2013. 

  /Https://www.ifb.ir/Files/FaraRasanePDFبه نقل از وبگاه فرابورس ایران به آدرس: - 51
  Http://www.asrebazar.com/News/16873به نقل از وبگاه عصر بازار به آدرس: - 52
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اند در بازار ایران وجود ندارد ولی در عمل پذیرش آثاري که در مرجعی رسمی به ثبت نرسیده
باشد.  تواند با مشکالت جدي در خصوص احراز مالکیت و اصالت اثر از منظر اثباتی همراهمی

توان پذیرش در بازار البته براي احتراز از این مساله و با وجود امکان ثبت آثار ادبی و هنري می
حدود  کار هم این وانگهی باهاي فکري را مانند سایر مصادیق، منوط به ثبت اثر نمود. دارایی
 کهآن هم و شد نخواهند محروم بورس بازار در انتقال و حضور از فکري مالکیت حقوق از نیمی

فرصتی براي ثبت آثار فکري پدید خواهد آمد که عالوه بر تسهیل امور از منظر اثباتی، نظارت و 
  مند کردن آثار ادبی و هنري را در سطوح خرد و کالن ممکن خواهد ساخت. نظام

  بازار ثانویه
شود. نویه انجام میي اولیه در بازار اولیه، اصوالً بازفروش اورا بهادار در بازار ثاپس از عرضه

بایست اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکري نیز به عنوان یکی از اقسام اوراق بهادار ، اصوًال می
امکان بازفروش آن در بازار ثانویه وجود داشته باشد در حالی که به دلیل فقدان بازار ثانویه براي 

ها بر ي آنگیرد و امکان مبادلهیاین قسم از اوراق بهادار در ایران،  تنها یک عرضه صورت م
  خالف قاعده کلی اوراق بهادار پس از نخستین خرید توسط متقاضی، دیگر ممکن نخواهد بود.

هاي خریداري شده در ULRامکان بازفروش  IPXIبرخالف بازار ایران، چنانچه ذکر شد 
توانستند ) میULR(دارندگان IPXIنخستین عرضه را در بازار ثانویه فراهم کرده بود. اعضاي 

ULRي خود را در بازار ثانویه دوباره به فروش رسانند.هاي استفاده نشده (Contreras, 2016, 

p.424) داد تا از طریق مدیریت ریسک، تصمیمات بازار ثانویه به خریدارن این امکان را می
یدوارکننده و  نزد یک شرکت، ام IPXIتري اتخاذ کنند. براي مثال اگر فناوري خاصی در دقیق
هاي مربوط بدان را در ULRتوانست مقدار کمی از شد، شرکت میدار ارزیابی میآینده

هاي مختلف بتواند تصمیم بگیرد که در هاي اولیه خریداري کند تا پس از انجام تستعرضه
و از طرفی اگر تصمیم  .را در بازار ثانویه خریداري کند ULRصورت لزوم مقدار بیشتري از 

توانست هر زمان آن را در بازار ثانویه به فروش کت به ترك فناوري تعلّق گیرد، میشر
. در واقع دیگر نیازي به نقض یک اختراع براي بررسی آن نبود بلکه (Gray, 2008,p.4)رساند.

داد تا قبل از پذیرش کامل فناوري، به ،این امکان را به افراد میULRخرید تعداد محدودي از 
  (Merritt, 2017, p.1124) قانونی آن را مورد بررسی قرار دهند.صورت کامالً 

  



  107   المللی دارایی فکريتدوین سیاست بازار دارایی فکري ایران با تحلیل شکست بازار بین 
 

 

  گزار بورسنقش و سهم کار
شود و در االصول از طریق کارگزاران انجام میهاي دنیا علیانجام معامالت در تمامی بورس

، سلطانی) در تبیین ماهیت  حقوقی 1395، 120( .هستند "کارگزار محور"ها اصطالح، بورس
، 1386، 87داران قابل توجهی دارد. (کاري طرفالعملها، حقي از میان انواع نمایندگیکارگزار

، ستوده تهرانی) با این وجود باید دانست ماهیت فعالیت کارگزاران، همواره 1374، 177اسکینی؛ 
ي شرایطی، بورس کاال یا ها در معامالت عمدهکاري نیست مانند نقشی که آنالعملمنطبق با حق

هاي فکري نیز از رسد بازار دارایی، سلطانی) به نظر می1395، 125ورس انرژي دارا هستند. (ب
ها در انجام اقدامات الزم براي پذیرش دارایی همین دسته است که با وجود نقش کارگزاري

فکري در فرابورس، برگزاري جلسات مذاکره میان طرفین معامله و حسب مورد تهیه الگوي 
)، ، در نهایت معامالت به نام و به حساب مالک دارایی فکري و Business Plan(کسب و کار

 335نماید. بر اساس مادهتر مینزدیک "داللی"شود که ماهیت آن را به نهادخریدار آن منعقد می
شده یا براي کسی که دالل کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتی"قانون تجارت 

ها ي قابل بحث دیگر کارمزد کارگزارينکته "...کندی نماید طرف معامله پیدامیخواهد معامالتمی
ها براي فعالیت در بازار خواهد بود. به طور کلی یک ي مالی کارگزارياست که اصوًال انگیزه

هاي ي داراییي عرضهسازي یک دارایی فکري براي ثبت و عرضه در سامانهکارگزار براي آماده
ها زمان و هزینه صرف کند تا سرانجام سقف کارمزد اندکی دریافت کند. این اهفکري باید م

ي آن ها امکان ارائهکارمزد در مقایسه با فعالیت صورت گرفته و یا سایر خدماتی که کارگزاري
که همین کارمزد نیز اصوًال بس از به نتیجه رسیدن مذاکرات میان آنرا دارند، اندك است. چه

هاي زمانی و اقتصادي را گیرد که ریسک صرف هزینهبه کارگزاري تعلق می مالک و مشتري
از قیمت  0038/0هاي فکري باالتر خواهد برد. کارمزد کارگزاران براي خرید یا فروش دارایی

که  53%)خواهد بود. 032/0(معادل  00032/0%)و کارمزد خود فرابورس  38/0معامله (برابر با 
 باشد.در مقایسه با کارمزد تعلق گرفته به تعداد باالي معامالت سایر اوراق بهادار بسیار ناچیز می

، ارائه خدمات به عنوان یک واسطه، میان مالکان اختراع، IPXIدر مقابل نقش ابتدایی 
از  (Ghafele; Malackowski, 2012, p.127)مجوزگیرندگان احتمالی و سایر خریداران بود.

برخالف بازار ایران، تحت نظارت و ذیل مجموعه بورس اوراق بهادار ایاالت متحده  IPXIرفی ط
بر عهده داشت  IPXIهاي وابسته به سازمان مربوطه را خود کرد، لذا نقش کارگزاريفعالیت نمی

 و متعاقباً خودش از کارمزد باالتري برخوردار بوده است. نرخ کارمزد تعلق گرفته به هر معامله
که در مقایسه  (Contreras, 2016, pp.424; Merritt, 2017, p.1132)بوده است  IPXI ،20%در 

                                                            
  .33، ص6/6/1397ها و بازارها، ویرایشي امور بورسسقف نرخ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ، اداره - 53
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هاي فکري ایران رقم بسیار و نیز نرخ کارمزد بازار دارایی 54با نرخ کارمزد اوراق بهادار آمریکا
عامله، در نظرگرفته شده است. و شاید منفعت باالي شرکت از هر م باالتري (بیش از پنجاه برابر)

شده باشد که در شرایط کمبود و متعاقبًا افزایش  ،IPXIباعث انگیزه ایجاد کمبود تصنعی براي 
  .قیمت، کارمزد بیشتري عاید شرکت گردد

  حل وفصل و اختالفات
در خصوص اختالفات در بازار سرمایه ایران باید دانست از ابتداي قانونگذاري، رسیدگی به 

 "هیئت داوري"نه در صالحیت محاکم عمومی دادگستري، بلکه در  اختالفات فعاالن این بازار،
، سلطانی) که بر اساس قانون بازار 1395، 317پذیرد.(به عنوان مرجعی اختصاصی صورت می

و  55"هاکانون"ي سازش در ، رسیدگی در هیئت داوري، منوط به سپري شدن  مرحله84سال
هاي فکري ایران  نیز باتوجه ر بازار داراییها داختالف .56عدم حصول سازش در آن مرجع است

که به لحاظ ساختاري، ذیل سازمان بورس تعریف شده است؛ اصوالً در مراجع حل اختالف به این
اختصاصی سازمان  بورس و اوراق بهادار رسیدگی شود. از این حیث که رسیدگی به اختالفات 

هایی که در رسیدگی به اتالف وقتبازار دارایی فکري که در مرجعی تخصصی و فنّی، بدون 
شود، نسبت به بازار آمریکا، دارایی دعاوي در مراجع عام دادگستري معمول است، انجام می

شود. عالوه بر آن گرایش جهانی امروز، مبنی بر پذیرش حداکثري مزیت نسبی محسوب می
گامی از هم داوري در حل و فصل اختالفات ناظر بر دعاوي حقوق مالکیت فکري نیز حاکی

هاي حقوقی دنیا از جمله ایاالت متحده، بازار دارایی فکري ایران با کاروان جهانی است. اکثر نظام
هاي فکري پذیري دعاوي مرتبط با داراییکانادا، سوییس، فرانسه و انگلستان در پذیرش داوري

رسیدگی به در مقابل،  ، بهمئی؛ شیخ عطار)1397، 58صدا هستند.(حقوق ناشی از آن هم
اختالفات حوزه بازار اوراق بهادار در ایاالت متحده، اصوًال در صالحیت مراجع قضایی قرار 

هاي خارج از به حل و فصل اختالفات به شیوه 1934دارد، لیکن در قانون بورس اوراق بهادار 
)  این در ، میرزایی منفرد1395، 202ها با توافق اصحاب دعوا اشاره شده است. (سازوکار دادگاه

به لحاظ ساختاري خارج از سازمان بورس و  IPXIي حالی است که با توجه به اینکه مجموعه
اوراق بهادار در ایاالت متحده تعریف شده بود تبعاً در مرجع رسیدگی به اختالفات نیز مشمول 

ات، بدون توجه به سازوکار حل و فصل اختالف، IPXIشد.  از طرف دیگرقواعد بازار بورس نمی
                                                            

ـــت. به نقل از وبگاه  دالر به ازاي هر یک میلیون دالر فروش تعیین13کارمزد اکثر اوراق بهادار آمریکا با نرخ  - 54 ـــده اس ش
  ن بورس و اوراق بهادار آمریکا به نشانی:کمیسیو

Https://www.sec.gov/news/press-release/2018-67 (Visited at 1397/11/3) 
  قانون بازار. 1از ماده 5ر.ك  بند - 55
  قانون بازار . 36ر.ك  ماده - 56
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گذاران چه یکی از خدماتی که براي ارائه به مالکان دارایی فکري و سرمایهتاسیس نشده بود. چنان
حل و فصل اختالفات از طریق "و  "57گري در معامالتمیانجی"نمود، در بازار معرفی می

لذا اصوًال  ) ,p.2012Ghafele; Malackowski ,127(، بود.IPXIمیان فعاالن بازار  "58داوري
از طریق سازش یا پذیرش شرط داوري به اختالفاتی که میان فعاالن بازار  IPXIدیریت اجرایی م

، یکی از طرفین IPXIنمود. نکته مهم آن است که درمواردي که خود شد، رسیدگی میایجاد می
 IPXIنبودند قاعدتًا مراجعه به  IPXIدعوا باشد و یا زمانی که یکی از طرفین دعوا، از اعضاي 

براي انتفاع بیشتر از کارمزد معامالت، اقدام  IPXIرسید. چنانچه درمواردي که جّه به نظر نمیمو
ساز  (Contreras, 2016, pp.437)نمود،جدید و ایجاد کمبود مصنوعی می ULRبه عدم صدور 

چنین زمانی که افرادي بدون طی بینی نشده بود. همو کاري براي مقابله با چنین شرایطی پیش
 IPXIي غیرمجاز از حق اختراعاتی که در ، با استفادهIPXIیندهاي تعیین شده براي ورود به فرآ

نمودند، راهی جز را نقض می IPXIپذیرش و عرضه شده بودند، حقوق مالکانه و نیز حقوق 
  رسیدگی از طریق دعاوي عمومی براي ذیحق وجود نداشت.

  هاي سیاستیگیري و توصیهنتیجه
را اوالً  IPXIالمللی دارایی فکري ایاالت متحده موسوم به بود تا بازار بین این پژوهش برآن

ي مشابه بورس هاي فکري به شیوهاز آن جهت که نخستین تجربه در کاالانگاري و عرضه دارایی
و اوراق بهادار، و ثانیاً از آن جهت که الگوي بازار دارایی فکري ایران است؛ را مورد بررسی قرار 

زاري که با وجود شروع چشمگیرش ، تنها چند سال پس از نخستین عرضه با شکستی دهد؛ با
مواجه شد که علیرغم ادعاي مدیران، تنها ریشه در سوءرفتار متقاضیان دارایی فکري نداشت؛ 
بلکه اشکاالتی در الگوي کسب و کار و نیز آشکار شدن سوء نیت مدیران اجرایی آن در برخی 

یِل سود بیشتر، مانند ایجاد کمبودهاي تصنّعی باعث شد تا متقاضیانی که رفتارها به منظور تحص
پیش از این، رفتارشان بر دیوار اعتماد به بازار مبتنی بود، به سوي نقض موازین بازار و حقوق 

هاي پسینی که شرایط نامطلوب لیسانسصاحبان اموال فکري منحرف گردد. همچنین با وجود آن
گیري صحیح شد، ولی عدم تصمیمتلقی می IPXIکار وناپذیر الگوي کسبهاي جداییاز ویژگی
در بازار، در کنار استفاده از  ULRي دالالنِ دهی به بازار براي احتراز از سوءاسنفادهدر جهت

بازار دارایی فکري ایران نیز با نگاهی به بازار  ظرفیت بازار ثانویه منجر به توقف بازار گردید.
IPXI ي کوتاهی از آن ذیل بازار بورس و اوراق بهادار شروع به فعالیت نمود که و در فاصله

هاي تقنینی و اجرایی آن در نیل به اهداف مورد انتظار ها حکایت از عدم توفیق سیاستگزارش
                                                            
57 - Mediation of Market Transactions 
58 - Arbitration of Disputes 
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، خصوصًا در IPXIهاي نسبی به هاي فعالیت آن دارد. بازار ایران با وجود مزیتدر طول سال
مندي از موازین قانونی بالغ بازار مشارکت مالکان دارایی فکري و متقاضیان آن و بهرهامکان 

چه هاي فکري موثر افتد؛ چنانبورس نتوانسته است چنان که باید بر رفتار فعاالن بازار دارایی
نیز نتوانست مددي به ساخت  IPXIي مصادیق مورد معامله در این بازار نسبت به وسعت دامنه

رسد هاي فکري باشد. به نظر میگذاران داراییاعتماد و ایجاد انگیزه براي صاحبان و سرمایه دیوار
هاي بالغ بیش از هرچیز نیازمند اعتمادسازي از طریق کاهش میزان بازار ایران به دلیل فقدان رویه

ریسک و افزایش مشوق براي فعالیت در بازار است که با وجود نقش پررنگ عوامل حقوقی، 
طلبد تا به تري را در این خصوص میهاي گستردهرسانیاستمداد از عوامل فرهنگی و اطالع

هاي مستقر و محکم نیز متقابًال در جلب اعتماد نقش هاي قوي شود. رویهمرور موجد رویه
را شاید بتوان  "کاهش ریسک"و  "افزایش مشوق"موثري ایفا خواهد کرد. لذا در این مرحله، 

و تعیین خط مشی بازار دارایی فکري دانست. در این زمینه  سیاستگذاريبردها براي مهمترین راه
راهکارهایی براي اصالح الگوي کسب و کار به منظور تشویق طرفین معامله، و نیز کارگزارانی 

باشند، ضروري است. افزایش کارمزد که نقش واسطه را در ایصال طرفین به یکدیگر دارا می
ي معامالت براي به حرکت درآوردن سازي واسطهواند نخستین گام براي انگیزهتها میکارگزاري

موتور بازار بکار گرفته شود که کارکرد مثبت آن در گروي عدم اثبات سوء نیت مدیران بازار در 
هاي فکري و هاي فکري است. استفاده از عقود مختص داراییانتفاع از افزایش قیمت دارایی

ي کارآمدي بازار است تواند در جذب مشارکت فعاالن این حوزه که الزمهز میاستانداردسازي نی
هاي فکري و نیز اعطاي تسهیالت به فعاالن بازار نقش بسزایی داشته باشد. تجویز بیمه دارایی

هاي هاي راه یافته به بازار به مبلغ مبادالتی و انواع معافیتدارایی فکري نظیر امکان توثیق دارایی
دي نیز در فرایند کاهش ریسک نقشی معتنابه خواهد داشت. همچنین ایجاد امکان خرید اقتصا

تواند با هاي خریداري شده میبخشی از اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکري و بازفروش دارایی
گذاران و تولیدکنندگان به موازات کاهش میزان ریسک خریدار، در ایجاد انگیزه براي سرمایه

، منوط به تحدید IPXIي ل موثر افتد. البته که استفاده از این ظرفیت نیز نظر به تجربهسایر عوام
ي نوسانی منعطف و نیز تعیین شرایط متقاضیان براي احراز صالحیت خریداران، در بازه قیمت

باشد. عالوه بر آن با ها از این امکان میي آنها و سوءاستفادهبه منظور اجتناب از ورود دالل
هاي فکري و ظرفیت قانونی موجود در استفاده از پذیري دعاوي ناشی از داراییتوجه به داوري

هاي داوري تخصصی داوري توسط هیئت داوري سازمان بورس و اوراق بهادار، ایجاد هیئت
تواند کنند نیز میهاي فکري که در چارچوب موازین قانونی بازار بورس عمل میناظر بر دارایی

 ل پازل یک بازار کارآمد راهگشا باشد. در تکمی
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