
 تنت چيست؟حق ثبت اختراع یا پ
لي كند و يا يك راه حل فني جديد را براي مشكپتنت يك حق اختصاصي است كه به يك اختراع كه عبارتست از يك محصول يا فرايند كه راه جديدي را براي انجام كاري فراهم مي

 ازطريقها پتنت .باشدسال مي 02كند. حفاظت براي مدت زمان محدودي است كه عموماً فراهم ميشود. يك پتنت، محافظت براي اختراع مالك پتنت را دهد، داده ميارائه مي

يت كند كه آن، بالا رفتن كيفهاي نوآوري را تقويت ميكنند. اين انگيزهشناساندن خلاقيت افراد به آنها و دادن پاداش مادي در ازاي اختراعات تجاري آنها، در افراد ايجاد انگيزه مي
 كندندگي بشر را بيمه ميز

 مالك پتنت چه حقوقي دارد؟

ني كه اختراع در مدت زما تواند از اختراع ثبت شدهتواند يا نميمالك پتنت اين اختيار را دارد كه تصميم بگيرد چه كسي مي

واهد، خبخشي كه ميتواند اجازه يا حق امتياز استفاده از پتنت را به هر مالك پتنت مي .تحت محافظت است، استفاده كند

ه در ي بفروشد كتواند حق اختراع را به فرد ديگرتحت شرايط توافق دو جانبه، واگذار نمايد. همچنين مالك پتنت مي

شود و رسد، محافظت آن تمام ميهنگاميكه مدت زمان يك پتنت به پايان مي .اينصورت او مالك جديد پتنت خواهد بود

، اينجاست كه مالك، ديگر حقوق اختصاصي پتنت را ندارد و منافع اقتصادي آن در شوداختراع وارد حوزة عمومي مي

 .گيرددسترس ديگران قرار مي

  كنند؟ها چه نقشي را در زندگي روزمره ایفا ميپتنت

گرفته تا خودكارهاي  (اديسون و شوان( و پلاستيك )پتنت متعلق به باكلنداند. از روشنايي الكتريكي )پتنت متعلق به حقيقتاً، اختراعات ثبت شده در تمام جوانب زندگي انسان نفوذ كرده

شوند كه تمام اطلاعات مربوط به اختراعشان را براي تمام مالكان پتنت در قبال محافظت پتنت، متعهد مي.(ها )براي مثال متعلق به اينتلسرگرد )پتنت متعلق آن به بيزو( و ريزپردازنده

ها نه تنها در اين روش پتنت .دهدافزايش هميشگي دانش عمومي، خلاقيت و نوآوري را در افراد ترقي مي .سازندنمي نظور كه مجموعة دانش فني را در جهانبدين م عموم فاش كنند

 .كنندكنند، بلكه اطلاعات ارزشمندي را براي محققان و مخترعان نسلهاي آينده مهيا ميفقط حفاظت براي مالك را فراهم مي

 شود؟پتنت چگونه واگذار ميیك 
اولين قدم در ايمن كردن يك پتنت، بايگاني كردن تقاضانامة پتنت است. به طور كلي، تقاضانامة پتنت شامل عنوان اختراع است، به همان 

رك متوسط ا قدرت دخوبي كه بايد زمينة فني را نشان دهد، بايد شامل سابقه و توضيح اختراع به زبان ساده و دلايل كافي باشد كه فردي ب

 .آن رشته بتواند از اختراع استفاده و آنرا تكثير كند

روند. ها يا نمودارها هستند كه براي بهتر توضيح دادن اختراع، بكار ميمعمولاً اين توضيحات به همراه لوازم ديدني از قبيل طرحها، نقشه
 كندت حفاظت داده شده توسط پتنت را تعيين مياست كه آن اطلاعاتي است كه وسع "\ادعا"\همچنين تقاضانامه شامل 

 محافظت شوند؟ توانندكدام انواع از اختراعات مي

هاي جديد كه بايد كاربرد عملي داشته باشد، جزيي از نوآوري را نمايش دهد، يعني بعضي از ويژگي .بطور كلي يك اختراع بايد اين شرايط را برآورده كند تا بوسيلة پتنت محافظت شود

شود. اختراع بايد يك قدم خلاق بردارد كه توسط فردي با دانش متوسط ناميده مي "\علم پيشين"\اين دانش موجود،  .مجموعة دانش موجود در يك رشتة فني شناخته شده نباشد در

ياضي، پذيرفته شود. در بسياري از كشورها، نظريات علمي، روشهاي رتحت قانون  "\قابل ثبت بودن"\در يك زمينة فني، نتواند استنباط شود. در نهايت، حقيقت موضوع بايد به عنوان 

 .برخلاف محصولات پزشكي( ، معمولاً قابل ثبت نيستند)هاي تجاري يا روشهاي درمان براي پزشكي هاي گياهان و حيوانات، اكتشافات مواد طبيعي، شيوهگونه

 كند؟چه كسي پتنت را واگذار مي

 و سازمان مالكيت فكري آفريقا (EPO) كند از قبيل ادارة پتنت اروپااي كه براي بسياري از كشورها كار مييا منطقه پتنت بوسيلة يك ادارة ملي

(OAPI) كند و هر اي متقاضي براي محافظت از اختراع در يك يا چند كشور درخواست ميشود. تحت بعضي از سيستمهاي منطقهواگذار مي

المللي را ، بايگاني كردن يك تقاضاي بين( WIPO) معاهده همكاري پتنت .كندگيري ميزهايش، تصميمكشور براي محافظت پتنت درون مر

كه متقاضي حفاظت است ممكن است يك كسي .كندتنها اثري مشابه بايگاني كردن تقاضاهاي ملي در كشورهاي برگزيده را دارد، مهيا مي

 كشورهاي صاحب امضاء كه مورد نياز است درخواست حفاظت كند درخواست نامه را بايگاني كند و در هر تعداد از
 
 
 
 
 
 
 
 



 در طرح هاي دانش بنيان (Venture Capital) سرمايه گذاري خطرپذير
آتيه اقتصادي قرار هاي جوان، كوچك، بسرعت در حال رشد و داراي هاي مديريتي، در اختيار شركتاي است كه به همراه كمك، سرمايه(Venture Capital) سرمايه خطرپذير

 :گيرد. سرمايه گذاران خطرپذير بطور عمدهمي

 شركت هاي درحال رشد و تازه تاسيس را تامين مالي مي كنند -1

 سهام شركت را خريداري مي كنند)تأمين مالي از طريق دارايي( -0
 در توسعه محصول يا خدمات جديد كمك مي كنند -3
 با مشاركت فعال در شركت ايجاد ارزش مي كنند -4
 مشاركت فعال در شركت ايجاد ارزش مي كنند با -5
 با انتظار سود بالاتر ريسك هاي بيشتر را مي پذيرند -6
 گرايش بلند مدت دارند -7

هاي بسرعت ( و شركت …ها، موسسات بيمه وهاي بازنشستگي، بانكگذاري نظير صندوقهاي داراي امكان سرمايهگذار اصلي )صندوقواسطه مالي ميان موسسات سرمايه VC در واقع
نقش شريك  VC نمايند وعمل مي (Limited Partner)محور است. عموما موسسات سرمايه گذار اصلي، بعنوان شريك با مسئوليت محدود -در حال رشد نوآوري

 .استشود را عهده دار انجام مي LP هايي كه از طريق منابع ماليكند و مسئوليت فعاليترا ايفا مي (General Partner)مديريتي

نش ترند، نسبت به تغييرات خارجي از خود واكهاي كوچك انعطاف پذيرهاي بزرگتر، در شيوه عملكرد سازماني آنهاست. شركتهاي كوچك و متوسط نسبت به شركتبرتري شركت
مين مالي از ها در دستيابي به منابع تابا مشكل مواجهند. عموما اين شركت دهند و از ارتباطات داخلي كارامدتري برخوردارند. ليكن از بُعد مديريتي و فني و كمبود منابع مالينشان مي
گذاري ايهها براي سرمهاي ارزيابي بانكوكار و ميزان امنيت آن، از جمله مهمترين شاخصهاي سنتي تامين مالي موفق نيستند زيرا اندازه كسبهاي بانكي و ساير كانالطريق وام

ها، هم از نظر فني و هم از نظر جايگاهشان در بازار چندان هاي كوچك و جديد نزد بانكدهند. شركتوكارهاي بزرگتر را به كوچكتر ترجيح ميها، كسبنكهستند، طوري كه مديران با
شوند، لذا ررسي، راهبري و پيگيري اعتبارات نيز ميها براي اعطاي وام، متحمل هزينه بكند. از سوي ديگر بانكها را با مشكل مواجه ميهاي بانكمعتبر نيستند و اين امر ارزيابي

ها ترين شركتها هستند و از نوآورترين و اميدبخشگذاران خطرپذير مديران خبره ريسك سرمايهسرمايه.تر استها مقرون به صرفههاي بزرگتر نسبت به كوچكتر، براي بانكاعطاي وام
ها نيستند و محصولات و خدمات را از طريق مشاركت در مدت هاي جديدي است كه قادر به تامين مالي از طريق بانكها از ايدهايتآورند. اين حمحمايت مالي و مديريتي به عمل مي

 5ركت)لا تا زمان بلوغ ششود كه عمپذير ميگذار مالك بخشي از سهام شركت سرمايهگيرد، سرمايهگذاري صورت ميرسانند. در واقع زماني كه سرمايهسال به نتيجه مي ۸تا  5زمان 
سال يكبار بر اساس ارزشگذاري  0هاي بيشتر نيز هست كه معمولا هر سال يا هر گذاريسال بعد( غير قابل نقد كردن است. در عين حال شركت مبتني بر فناوري، نيازمند سرمايه ۸تا 

 .ر سرمايه عمومي نشده است، نمي توان ارزش دقيقي براي آن تعيين نمودافتد. ليكن تا زماني كه شركت اكتساب نشده يا وارد بازاتوافق شده اتفاق مي

 (www.irvc.ir برگرفته از پايگاه اينترنتي انجمن صنفي كارفرمايي صندوق ها و نهادهاي سرمايه گذاري خطر پذير )
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 سرمايه گذاري مشترك صندوق
 گذاری مشترک چيست؟صندوق سرمایه 

ر ظصندوق سرمايه گذاري چيزي نيست جز مجموعه اي از سهام، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار. در واقع مي توان آن را به صورت شركتي در ن
يجه، شما به جاي گرفت كه در آن افراد مختلف پول هاي خود را روي هم مي گذارند و در سبدي از اوراق بهادار سرمايه گذاري مي كنند. درنت

سرمايه گذاري در يك سهم يا اوراق مشاركت خاص در يك صندوق سرمايه گذاري مشترك سرمايه گذاري مي كنيد. شما براساس قوانين و 
مقررات مرتبط با پرداخت مبلغي در مجموعه ي سبد سرمايه گذاري مي كنيد. همين تنوع در سرمايه گذاري سبب كاهش خطر آن مي شود و 

سود ناشي  .1زايش جذابيت صندوق سرمايه گذاري مي شود. صندوق سرمايه گذاري به سه روش به سرمايه گذاران خود سود مي دهد: سبب اف
سود نقدي سهام و يا بهره ي پرداخت شده به اوراق مشاركت موجود در سبد  .0از معاملات سهام يا اوراق مشاركت موجود در سبد سرمايه گذاري. 

افزايش ارزش سهم سرمايه گذار در صندوق سرمايه گذاري كه سرمايه گذار مي تواند با فروش سهم خود در صندوق سود  .3سرمايه گذاري. 
 و كسب كند. معمولاً صندوق ها اين امكان را به شما مي دهند كه به جاي دريافت سود نقدي، آن را دوباره در خود صندوق، سرمايه گذاري كنيد

  .يشتري از واحدهاي صندوق شويدبدين ترتيب مالك تعداد ب

 مزایای صندوق های سرمایه گذاری

همين مساله نكته ي بسيار مديريت حرفه اي: يكي از مزاياي مهم صندوق هاي سرمايه گذاري آن است كه توسط گروهي از تحليل گران و افراد حرفه اي مديريت مي شوند و  .1
تنوع: براساس تئوري هاي مالي با افزايش تنوع در سرمايه گذاري مي توان خطر سرمايه  .0ن خرد و غير حرفه اي به شمار مي رود. مهمي براي سرمايه گذاران به ويژه سرمايه گذارا

يا اوراق مشاركت ي ده ها سهم و گذاري را كاهش داد و كاهش قيمت يك سهم را با افزايش در ساير اوراق بهادار جبران كرد. معمولاً سبد صندوق هاي سرمايه گذاري بزرگ حاو
  .سادگي: سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري ساده است و نيازي به تحليل هاي پيچيده ندارد .3متنوع است تا خطر سرمايه گذاري به حداقل برسد. 

 معایب صندوق های سرمایه گذاری

مديريت حرفه اي: همانطور كه مديريت حرفه اي يكي از مزاياي صندوق هاي سرمايه گذاري است يكي از معايب آن -1

منافع خود باشند و همواره در جهت بهتر شدن بازده ي نيز به شمار مي رود. چون مديران حرفه اي ممكن است به فكر 

تنوع زياد: تنوع بيش  .0سرمايه گذاران عمل نكنند )به ويژه اگر درآمد آن ها ارتبط چنداني با سود صندوق نداشته باشد.( 

كه آن ناز حد ممكن است سبب كاهش بازده ي سرمايه گذار شود زيرا اگر در يك سهم سود زيادي كسب كنيد به دليل آ

 .سهم بخش كوچكي از سبد را تشكيل مي دهد، بازده ي شما تغيير چنداني نخواهد داشت

يا ارزش خالص دارايي  NAV .همانطور كه گفته شد شما با پرداخت مبلغي مالك بخشي از صندوق سرمايه گذاري مي شويد

ها در واقع ارزش مجموعه ي سرمايه گذاري صندوق تقسيم بر تعداد سهام آن است كه در پايان هر روز معاملاتي با توجه به 

 شود.تغييرات قيمت سهام، اوراق بهادار و سود هاي نقدي تعلق گرفته به آن محاسبه مي
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 انواع صندوق های سرمایه گذاری
اوراق  :جهان وجود دارد. ولي به طور كلي صندوق هاي سرمايه گذاري در سه دسته از ابزارهاي مالي سرمايه گذاري مي كنندصندوق هاي سرمايه گذاري بسيار متنوعي در سطح 

ارزيابي  NAV امشاركت دولتي )بدون ريسك(. بازده صندوق هاي سرمايه گذاري، با استفاده از ارزش خالص دارايي ي دارايي )سهام(، اوراق بدهي )اوراق قرضه شركتي( و اوراق قرضه

 EXCHANGE TRADED)شده و واحدهاي آن قيمت گذاري مي شوند. يكي از انواع معروف صندوق هاي سرمايه گذاري، صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس

FUND) يا ETF له و قيمت آن در نتيجه ي عرضه و تقاضا مشخص نام دارد كه گرچه مانند صندوق هاي سرمايه گذاري معمولي است ولي مانند يك سهم در بازار سرمايه معام

  .مي شود

 NAV (NET ASSET VALUE) رزش خالص دارایي ها یاا

 صندوق های سرمایه گذاری موجود در ایران
مجزايي  خود داراي سايت اينترنتي در ايران براساس اساسنامه ي تاسيس صندوق هاي سرمايه گذاري، تعدادي صندوق سرمايه گذاري در حال فعاليت هستند. هر صندوق سرمايه گذاري

 .آن و ساير موارد و مسايل قانوني وجود دارد. در سايت هر يك از صندوق هاي سرمايه گذاري اطلاعات زيادي در مورد نحوه ي سرمايه گذاري، ابطال مي باشد



 فرابورس چيست؟ 
راي بشود. اما اين واقعيت كه دستيابي سريع و آسان به بازار اوراق بهادار ها محسوب ميورود به بازار اوراق بهادار ازجمله اهداف شركت

قبل از ايجاد  ، اندها از مزاياي بازار سرمايه محروم بودههاي سهامي فعال در كشور ميسر نبوده و اين شركتاي از شركتتعداد عمده

 .فرابورس مشهود بوده است

شمول بازار  ديد تا حوزهبنابراين فرابورس ايران با ساختار و جايگاه قانوني مشابه بورس ولي با شرايط پذيرش و معامله ساده تر ايجاد گر
ه باشد كه شرايط ورود بترين وظيفه فرابورس ايران، ساماندهي و هدايت بخشي از بازار سرمايه ميسرمايه كشور را گسترش دهد. مهم

ونه ايست يرش به گها و تنوع شرايط پذهاي پذيرش شركتتر به بازار را دارند، لذا رويهبورس اوراق بهادار را نداشته يا تمايل به ورود سريع
هاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار استفاده ها با احراز حداقل شرايط و در سريع ترين زمان ممكن، امكان ورود به بازار را داشته و از كليه مزاياي شركتكه شركت

overكنند. نام اين بازار در ايران از معادل انگليسي آن   t he count er  همين دليل به اين بازار اختصارا گرفته شده است. بهot c شود. قابل ذكر نيز گفته مي

 هاي بورس، فرابورس و بورس كالا نظارت كامل دارد.هاي مالي و عملياتي شركتاست كه سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعاليت

 بورس با فرابورس هایتفاوت
 بهادار اوراق بورس سازمان نظارت تحت و شده ايجاد بورس عالي شوراي مجوز با -كالا بورس و اوراق بورس – كشور فعال بورس دو همچون ايران فرابورس شركت

 زير در راختصا به را هاتفاوت اين كه باشدمي متنوعي بازارهاي شامل و بوده برخوردار كمتري الزامات و شرايط از فرابورس بازارهاي به ورود كه تفاوت اين با دارد، قرار
 كنيم:مي تشريح

 ايابزاره ،(عرضه) سوم دوم، اول،) بازار پنج داراي فرابورس ايران، فرابورس در بهادار اوراق انتقال و نقل و عرضه پذيرش، دستورالعمل براساس( 1:هابازار در تفاوت( الف

 سوم بازار.پذيردمي صورت مالي نوين ابزارهاي بازار در صرفا بهادار اوراق ساير پذيرش و دوم بازار و اول بازار در عام سهامي هايشركت پذيرش. است( پايه و مالي نوين

 توسعه، پنجم برنامه قانون 99 ماده ب بند الزام اساس بر كه است هاييشركت سهام انتقال و نقل و درج جهت پايه بازار و بهادار اوراق نويسيپذيره و يكجا عرضه جهت

اول و دوم  بازار 0 داراي تهران بورس شركت( 0.ندارند را فرابورس يا بورس بازارهاي از يكي در پذيرش امكان و بوده بهادار اوراق و بورس سازمان نزد ثبت مشمول

 باشد. مي
 پذيرش فرآيند در تفاوت( ب

 ها در فرابورسمزایای پذیرش شركت
اند. اين هاي پذيرفته شده در فرابورس نيز تعريف شدهبورس، براي اوراق بهادار و سهام شركت هاي پذيرفته شده دربر اساس مقررات، كليه مزاياي موجود براي شركت

 :باشندموارد از جمله موارد زير مي

كاركرد اصلي بورس و فرابورس، تجهيز جمع آوري و هدايت پس اندازهاي كوچك  :تامين مالي آسان و ارزان • 

مردم براي اجراي طرح هاي بزرگ اقتصادي، جهت فراهم آوردن ضريب نقد پذيري بيشتر سرمايه، شفافيت و امكان 

 .نيز مانند بورس راهي براي تامين مالي ارزان قيمت شركت ها است فرابورس .نظارت بيشتر

 افزایش نقد شوندگي سهام   • 

رش بر اين اساس شركت هاي پذي :های پذیرفته شده در فرابورسمندی از معافيت مالياتي شركتبهره • 

ايران مشمول مزاياي مالياتي قابل توجهي خواهند شد كه مقدار آن براساس لايحه اي كه توسط  فرابورسشده در بازار 

 .درصد تخفيف خواهد بود 12تا ميزان دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده 

چه در رابطه با سهام شركت هاي پذيرفته شده و چه در رابطه با معاملات  فرابورسبا فعاليت  :هزینهسریع و كم -صورت آساننقل و انتقال سهام به • 

 .عمده موردي اين نقل و انتقال با سهولت انجام خواهد گرفت

 رابورسفبا توجه به نظارت و شفافيت مكانيسم عرضه و تقاضا قيمت سهام شركت ها در  :واسطه مبادله در فرابورس شفافيت و اعتبار قيمت سهام به • 

 .دمبين شرايط روشني براي وضعيت مالي شركت است و در همه معاملاتي كه شركت يا سهامداران آن انجام مي دهند مي تواند مبناي عمل قرار گير

ي مكانيسم هاي قانوني و مراجع رسم فرابورسپس از پذيرش سهام شركت ها در  :گذاران بالفعل و بالقوهدلانه به سرمایهاطلاع رساني هماهنگ و عا • 

 .براي اعلام اطلاعات شركت وجود خواهد داشت و پس از آن ارائه اطلاعات و شفافيت بيشتر عملكرد مديران خواهد شد

 ساده تر تسهيلات بانکي گذاری سهام و اخذگيری از امکان وثيقهبهره • 

 معرفي شركت و محصولات به طيف وسيعي از اقشار جامعه و افزایش اعتبار شركت • 

                           www.asrebank.irرگرفته از وبسایتبس   بيني فرآیند ساده خروج از فرابورپيش • 



 


