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 یمارزها را بهتر بشناس رمز یایدر دن یهسرما یآورنوآورانه جمع یهاانواع روش

 

چین و رمز ارزها بود؛ برای مدت زمان زیادی روش غالب جذب سرمایه در حوزه بلاک (ICO) 1عرضه اولیه سکه

بردارانه و ...، های کلاه، گسترش پروژهرگولاتوری و اعمال مقررات جدیدو به دلیل  2118ها با شروع سال ICOولی 

شناخته  اعتمادیرقابلغای تبدیل شد که در بین عموم جامعه به معنای به کلمه ICOقدرت خود را از دست دادند. 

استفاده کنند که  یاز کلمات دیگر ICOکنند به جای تلاش می دهندگان پروژهگذاران و ارائهسرمایه ؛ لذاشودمی

گذاران و سرمایهپیش روی  ICOهای مختلفی به جای تر به نظر برسد. با این وجود، امروزه گزینهخطرکم

ها تر آنبیش ، اماچین و رمز ارزها با عرضه اولیه سکه آشنایی دارندقرار دارد. اکثر فعالین صنعت بلاک دهندگانتوسعه

 هایهای ناشی از فورکاجتناب از چالش براینیز فرار کنند. در برخی موارد  ههای اولیه سکعرضه در تلاشند تا از

 شود.های دیگر در این حوزه استفاده میاز نام هاICO بردارانهکلاهماهیت و  قانونی

 (ICOعرضه اولیه سکه )

معمولاً از طریق  سکه عرضه اولیهنوعی تأمین مالی از طریق رمز ارزها است.  2یا عرضه اولیه ارز عرضه اولیه سکه

چین های خصوصی نیز طرفداران خود را در دنیای بلاکICOیابد ولی تحقق می یا فروش جمعی یجمع گذارییهسرما

دیگر رمز ارزها مانند رایج ]فیات( یا پول رمز ارز به شکل توکن یا کوین در ازای  ،عرضه اولیه سکهو رمز ارزها دارد. در 

 شود.فروخته می مند به اکوسیستم یا پروژه جدیدعلاقه گذارانیهرمابه سبیت کوین یا اتریوم 

 
                                                      

1 Initial Coin Offering (ICO) 

2 Initial Currency Offering 
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تارتاپی های استواند به عنوان منبع تأمین مالی شرکتمی پذیری بالابه علت سهولت و دسترس عرضه اولیه سکه

ها عبور کنند. های تأمین مالی مانند بانکدهد تا از الزامات رگولاتوری و واسطها اجازه میبه استارتاپ ICOعمل کند. 

ون و نقض قان یبردارکلاه برای ،شودتنها به واسطه وایت پیپر و اعضای تیم معرفی می ICO از آنجایی که با این وجود،

گزارش  .[2 ,1] آورندبیش از چهار ماه دوام می های اولیه سکهعرضهو کمتر از نصف  مستعد استبسیار اوراق بهادار 

ICOBench [3] است 2112ها به عرضه اولیه سکه در سه ماهه نخست سال حاکی از کاهش تمایل استارتاپ. 

 (STO) اوراق بهادارهای عرضه توکن

های مالی سنتی و محصول تلاقی دارایی وگذاری شده یک دارایی دیجیتالی قانون( STO) 1اوراق بهادارتوکن 

یت توکن اوراق بهادار مالک ،ریزی باشدترین حالت، اگر بیت کوین یک پول قابل برنامهارزهای دیجیتال است. در ساده

مس مانند سهام، اوراق قرضه، املاک، آثار هنری، سهام ریزی است. هر نوع دارایی قابل لمس یا غیرقابل لقابل برنامه

 یکی ،یارزش ذاتتواند متعلق به یک نفر باشد از قابلیت توکنیزه شدن برخوردار است. خصوصی و حتی خودرو که می

گذاران شوند و سرمایههای واقعی پشتیبانی میها با دارایی. این توکناستتوکن اوراق بهادار  یهایژگیو ینتراز جالب

 .[4] از حقوق قانونی مالکیت برخوردارند

 
ای است که به برکت وجود کمیسیون گذاری شدههای کاملاً مقرراتICOهای اوراق بهادار بیانگر عرضه توکن

ها STOاند. برای کسانی که خارج از ایالات متحده قرار دارند رشد کرده 2( ایالات متحدهSEC) بورس و اوراق بهادار

                                                      
1 Security Token Offering (STO) 

2 U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) 
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های عرضه توکن)برای  Reg Sهای سازمانی( و گذاری)فقط برای سرمایه Reg Dهای مختلفی مانند بندیدر طبقه

است که امکان  بهاداراوراق های عرضه توکنبهترین نوع  +Reg Aگیرند. خارج از ایالات متحده( قرار می اوراق بهادار

نماید. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از را فراهم می یفروشخردهان بزرگ گذارسرمایهمشارکت 

 . [5] کنداستفاده می +Aبرای قرار دادن یک شرکت در طبقه  اییرانهگسختهای استاندارد

 (IICOعرضه اولیه سکه تعاملی )

برای نوعی از  IICOمعرفی شده است.  ICOتر برای به عنوان مدلی عادلانه (IICO) 1یسکه تعامل یهعرضه اول

ها از جانب تواند منجر به مالکیت تمام توکنطراحی شده است که می asGهای ( و نبردMOOF) 2ترس از دست دادن

گذار فقط یک سرمایه Fantomگذاران دیگر شود. برای مثال در فروش جمع ها و کاهش شانس خرید سرمایهنهنگ

 هزار دلار هزینه کرد. 241معادل  gweiهزار  581هایش در جلوی صف، برای اطمینان از قرارگیری تراکنش

 
. اقدام کرد یسکه تعامل یهعرضه اولبرای آزمایش  به عنوان اولین پروژه Kleros روتکل عادلانه غیرمتمرکزپ

شده به فزایش از آن عبور کند اترِ هزینهرا مشخص کنند؛ اگر مجموع ا Capتوانند ماکسیمم کنندگان میمشارکت

ی کاربران شانس خرید توکن به قیمت منصفانه یکند تا همهشود. این موضوع کمک میگذار برگردانده میسرمایه

های لاشت به دنبال آن است. یرمتمرکزغنظر خود را داشته باشند یا حداقل این نظریه است که روش پروتکل عادلانه مد

 Initial Supplyدر  IICOبرای همه افراد در فروش جمعی شامل  های برابروجود فرصتمتعددی برای اطمینان از 

Auction ( و انواعی از حراج هلندیDutch auction انجام شده است. در حراج هلندی )تا زمان  برنده یشنهاداتپ

                                                      
1 Interactive Initial Coin Offering (IICO) 

2 Fear of Missing Out (FOMO) 
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تر به عنوان مکانیسمی برای ها به جای روندی دموکراتیکشوند. ریسک مربوط به این روشینمپایان فروش اعلام 

 .[6 ,5] شده استانسته تقویت منابع مالی پروژه د

 عرضه اولیه عمومی

گذاران سازمانی نوعی عرضه عمومی سهام یک شرکت به سرمایه سهام یهعرضه اولیا  (IPO) 1عرضه اولیه عمومی

گذاران اقدام آوری منابع مالی از سرمایهدهد تا نسبت به جمعیا افراد است. صدور عمومی سهام به شرکت اجازه می

ها برای ارائه این شرکتشود. شده انجام میشناخته معمولًا برای یک شرکتِ ICOعرضه اولیه عمومی بر خلاف  کند.

های سنتی معمولاً به دلیل وجود الزامات شرکت IPOباید حداقل آستانه درآمد را داشته باشند.  IPOسهام از طریق 

 .[8 ,7] بر استپذیری یک فرآیند زمانقانونی و نیاز به انطباق

 

 حراج عرضه اولیه

شروع  . در این روشکنداستفاده میشده در بازه زمانی تعیین 3از حراج قیمتی کاهشی 2حراج عرضه اولیه روش

ند تا به کمییدا رفته کاهش پرفتهحراج شدن باز تا زمان شود و قیمت به صورت عمدی نسبتاً بالا در نظر گرفته می

 قیمت منصفانه برای تعیین و جود نداردقیمت متوسط و ،روش حراج عرضه اولیهدر شده برسد. کف قیمتی تعیین

گذاران گذاشته شده است. هر خریدار با توجه به زمان تعیین شده و روند نزولی قیمت عهده سرمایه خرید توکن بر

های خود استفاده کرد ارائه توکن از این روش برای Metronome (MET)پروژه  تواند برای خرید توکن اقدام نماید.می

ند توانخریداران بلافاصله بعد از خرید می. کندآوری اتریوم سرمایه اولیه جمع 26512روز به تعداد  7و توانست در مدت 

                                                      
1 Initial Public Offering (IPO) 

2 Initial Supply Auction 

3 Descending Price Model 
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Metronome ید اقدام کنند که خود را به قیمت خریداری شده دریافت کنند. خریداران باید تنها زمانی برای خر

 .[10 ,9] تر استعادلانه METکنند قیمت احساس می

 

 (SAFTهای آینده )توافق ساده برای توکن

دهندگان گذاری است که از جانب توسعه( یک قرارداد سرمایهSAFT)  1یندهآهای توکن یتوافق ساده برا

لًا شوند باید کامگذار ارائه میهایی که در نهایت به سرمایهشود. توکنگذاران معتبر ارائه میسرمایهچین به بلاک

از روش توافق ساده برای سهام  SAFTنظر قانون ایالات متحده قرار نگیرند. باشند و در دسته اوراق بهادار مد 2کاربردی

 تأسیس موردتازه یهاشرکت یمال ینتأم یگسترده برا ست به طورهاسال( الهام گرفته است که SAFE) 3آینده

 .[12 ,11] گیردقرار میاستفاده 

های فروخته شده ها و توکنICOهای معمول مرتبط با برای غلبه بر ریسک یندهآهای توکن یتوافق ساده برا

 یبنددستهتوانند به عنوان اوراق بهادار های در حال توسعه میتوکن ،در حالت معمولبرای پروژه ارائه شده است. 

های پس از عملیاتی شدن شبکه و مفید بودن با آگاهی از دریافت توکنان گذارسرمایهشوند. برای اجتناب از این کار، 

 امینت پروژه برای شروع کنند. به این ترتیب، سرمایه مورد نیازگذاری در آن اقدام میهای دریافتی، به سرمایهتوکن

های خود به عموم مردم اقدام کنند. توانند در آینده با رشد پلتفرم برای فروش توکنگذاران میو سرمایه شودمی

 .استاستفاده های بیگذاری در توکناز سرمایه اجتناب به افراد برای کمک ،همچنین این روش

                                                      
1 Simple Agreement for Future Tokens (SAFT) 

2 Fully-functional 

3 Simple Agreement for Future Equity (SAFE) 
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 توسط صرافیعرضه اولیه 

 نحوهدر  با این وجود رودبه شمار میعرضه اولیه سکه  اط بمرتبهای یکی از فناوری 1(IEO) صرافیعرضه اولیه 

ط توسگذاران ها به سرمایهتوکن واگذاری مستقیمدر این روش، به جای  است.با آن متفاوت عرضه توکن یا کوین 

تواند کسی میعمومی هر ICOدر یک . شودها از طریق مشارکت با یک صرافی عرضه میآن شرکت یا استارتاپ،

ی که عضوی از صراف کنندتوانند مشارکت مشارکت داشته باشد ولی در یک عرضه اولیه اکسچنج تنها کسانی می

دهنده ارائه در صرافی خاصی علاقه داشته باشند باید حتماگذاران به کوین بنابراین اگر سرمایه باشند؛ توکن دهندهارائه

 آن عضو شوند.

مورد اعتبار و مسیر پیش روی توکن را انجام های اولیه درظ اعتبار خود بررسیبرای حف IEOها قبل از صرافی

ید رویه گذاران بادهند. از این رو، عرضه اولیه صرافی نسبت به عرضه اولیه سکه فرآیند استانداردتری دارد و سرمایهمی

وکن که تشود چراگذاری میش امنیت سرمایهرافی موجب افزایصرافی را دنبال کنند. همچنین ارائه توکن توسط ص

ترین از جمله بزرگ Bittrex Internationalو  Binanc ،OKEx ،Huobi. [14 ,13] در لیست صرافی قرار دارد

توسط شده های میزبانیIEOتقاضا برای اند. در حال حاضر این حوزه وارد شده باشند که بههای رمز ارز میصرافی

 .  [3] ستهای بزرگ بسیار بالاصرافی

 

                                                      
1 Initial Exchange Offering (IEO) 



 

 

 7 چین فارسیکوین و بلاک آموزشی خبری بیتترین پایگاه اولین و بزرگ 

 

 

 

 Airdropروش 

Airdropکار هو افراد متقاضی مشارکت بها گذارسرمایهتوزیع تعداد محدودی توکن رایگان در بین  ها اکثراً برای 

دهند تا ختصاص میا Airdropهای خود را به یک توکن از یحال حاضر بخشدر  های اولیه سکهعرضه اکثر رود.می

کنند. این کار با هدف تبدیل این افراد به کاربران بالقوه پلتفرم جدید  آوریجمعشده را پیرامون خود یک جامعه توزیع

رود که به صورت می کاره ی برایج است و برای نمایش چیز نیز هاارزرمز  Airdropبا عنوان این رویکرد شود. انجام می

 .[5] شودها در میان جامعه کاربری پخش میرایگان از جانب شرکت

 



 

 

 8 چین فارسیکوین و بلاک آموزشی خبری بیتترین پایگاه اولین و بزرگ 

 

 

تر نیز در شود اما یک رویکرد جسورانهعملی استاندارد محسوب می Airdropها از طریق درصد از توکن 5توزیع 

شود و بخش های مربوط به پروژه جدید در میان کاربران توزیع میاین زمینه وجود دارد؛ در این رویکرد اکثر توکن

عه کاربران با شروع رود جامشود. در این روش انتظار مینگهداری می دهندهتوسعهاندکی از آن به عنوان رزرو، نزد تیم 

شده برای های نگهداریاز توکن دهندهتوسعههای موجود اقدام نماید. تیم توکن یگذارارزشتریدینگ نسبت به 

 است. EOSهای مبتنی بر کند. این روش رویکرد غالب در اکثر پروژهتریدینگ استفاده می

 No ICOروش 

در وجود نداشته باشند. این موضوع  ICOآخرین جایگزین برای عرضه اولیه سکه این است که هیچ کدام از انواع 

ولی این روش  ؛رسدکمی عجیب به نظر می رمز ارزهامرتبط با های پروژه یبرا یدلار یلیونم چند یگذارارزشعصر 

 سازیراستاهم یبرا مناسبی یارواقع راه بس دراست و  کار گرفته شدهه ب ارزها رمز ینتربزرگمورد تعدادی از در

 یادیز بسیار و اعتماد به نفس است اعتمادقابل کاملاًروش  یناباشد. پروژه میکنندگان شرکت مربوط بههای مشوق

 هستندهای بسیار موفقی از جمله پروژه Decredکوین و کوین، لایتبیت کند.می ایجاد پروژه یکنندهشروع یمدر ت

ارائه شده در بستر دهند. اگر ایده نداشته و همچنان به راه خود ادامه می ICOآوری کمک مالی از طریق جمع که

ایه نیازی نیست و سرم عرضه اولیه سکه یاندازراهواقعاً انقلابی و جدید باشد لزوماً به فناوری دفتر کل توزیع شده 

 .[5] خواهد شد آوریجمعپروژه  یاندازراهمورد نیاز پس از 
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 ین،چبلاک یزبان در حوزه فناور یفارس یخبر یگاهپا ینتربزرگاولین و  یرانا ینکو

توسط  1322در سال  یتوب سا یناست. ا ینچمرتبط با بلاک یهاو پلتفرم ارزهارمز 

 یآموزش و مشاوره به جامعه فارس ی،رسانو آرش محبوب، با هدف اطلاع یلوندبابک جل

دى ماه همان سال، با  14مقاله آن در  ینشد و اول ندازیاراهمند به رمز ارزها زبان علاقه

 یجادا ،یفناور ینا یاز معرف یرانا ین. هدف کویدمنتشر گرد «یست؟چ ینکو یتب»عنوان 

جهت ارائه  یفناور یناز ا یحدر راستاى استفاده صح آموزشیو  پژوهشی یط پویایمح

 است. ایرانیانو رفاه به  یلاتتسه
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