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 کلیه حقوق این مستند متعلق به پایگاه خبری کوین ایران است.  

 

هاای   ها و کمپانی های اقتصادی نیز از عالقه شرکت زمان با افزایش توجه جهانیان به رمز ارزها، شاخص هم

دهند. الگوهای اقتصاادی جدیاد    خبر می های جذب سرمایه توسط رمز ارزها بزرگ تجاری به استفاده از روش

هاای اقتصاادی مبتنای بار ارضاای       بینی رفتاار انساانی در ماد     در قالب علم اقتصاد رمز ارزها، قادر به پیش

هاا را باه    های جمع آوری سرمایه اولیه پاروهه  تواند هزینه ها می های شخصی است. استفاده از این روش انگیزه

آوری  ی جماع  باال و توسعه پایدار از طریا  طراحای یاک سیساتم بهیناه      مقدار زیادی کاهش دهد. شفافیت

 سرمایه قابل حصو  است.

ها در فضای رماز   در این کوشش که یک مجموعه دو قسمتی است، ابتدا به بررسی چگونگی طراحی توکن

ات طراحای  ، به واکااوی جزییا  Steemitتر پروهه ارزشمند  ارزها پرداخته شده است. در ادامه با بررسی دقی 

 قسامت شاود. در   چاین پرداختاه مای    های این شبکه اجتماعی مبتنی بر بالک شناسی توکن ارزشمند و روش

هاا   کار رفته در طراحی تاوکن  ک به، به معرفی روش مدیریت استراتژیاست دوم این مجموعه حاضر که بخش

 .شود پرداخته می

 مقدمه

. باا افازایش توجاه    میهاا حاتبت کارد    تاوکن  یاقتصاد یطراح تیدر مورد اهمدر قسمت او  این مجموعه 

های جذب سرمایه در آنها، بر آن شدیم که با مورد مطالعه قرار دادن اناوا  روش   و روش اجهانیان به رمز ارزه

به عناوان یاک     Steemitهای ارایه توکن، یک مد  بهینه آن را مورد بررسی قرار دهیم. بر این اساس پروهه 

 ص مورد مطالعه قرار گرفت.  نمونه موف  و شاخ

 دیا و توکن پاداش اسات. ابتادا با   تیدو نو  توکن عضو یدارا Steemitشبکه همانطور که پیشتر اشاره شد، 

به منظور حفظ اساتقال  ایان مقالاه دوبااره معرفای      که شبکه بر آن استوار است را  یمختلف وجه نقد انوا 

استوار  Steem Dollar (SBD)و  Steem، Steem power (SP) سه توکن شبکه بر نیا مالی. اقتصاد کنیم

شاود.   لیتباد  تاا  یجید ارزهاای  ریتواند به سا یو اساس حساب هر کاربر است و م هیپا Steemاست. توکن 

 Steemو  طراحی شده گذاران هیبه سرما سود رسانیبلندمدت و  گذاری سرمایه یبرا Steem powerتوکن 

dollar کند یم نیها را تضم ارزش پاداش یداریپا. 

هاای مادیریت    و اساتفاده از روش  Steemitهاای   در این قسمت در مورد طرق ذاتی کاردن ارزش در تاوکن  

 .(SteemWhitePaper)ها خواهیم پرداخت  استراتژیک در اکوسیستم این توکن
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 ها نهادینه کردن ارزش در توکن

گذاری حقیقی یک توکن مکانیسمی است که توسط آن ارزش توکن باه عناوان یاک رماز ارز باه طاور        ارزش

شود. با لینک کردن توکن به ارزهای سنتی امکان تخمین ارزش واقعی یاک تاوکن ایجااد     واقعی متاسبه می

باا ایجااد    Steemitشود و بهتر است این کار به سرعت بعد از پیدایش هار تاوکن حاورت گیارد. شابکه       می

 که به دالر آمریکا مرتبط است این مهم را متق  کرده است. SBDتوکن

هستند، موظفناد یاک سیاسات پاولی اتخااذ کنناد         1ها که همان شاهدین Feed producersدر حقیقت 

با نرخی بیش از  SBDهایی مانند اعما  نرخ بهره برای متوازن ماندن نسبت قیمت توکن با دالر . اگر  سیاست

دالر باشاد،   1تواند متوقف شود، و اگر مبادلاه باا نرخای کمتار از      دالر مبادله شود، افزایش نرخ بهره مییک 

شوند. شاهدین برای جلوگیری  انتخاب می SPتواند موثر واقع گردد. آنها توسط دارندگان  افزایش نرخ بهره می

کنناد. شااهد در    نقش مهمی ایفا مای  و به منظور تایید حتت اطالعات،SP های  مالکین توکن هاز سوءاستفاد

چین اسات. آنهاا    ها و افزودن آنها به بالک اش تولید بالک است و وظیفه 2، اپراتور سرور شاهدSteemitشبکه 

هاا،   ها حاوی اطالعااتی در ماورد پسات    کنند. بالک چین را نیز ذخیره می  همچنین یک رونوشت از کل بالک

ها هستند. این افاراد باه نتاوی معیاار تعیاین نارخ        ربوط به مبادله توکنها و اطالعات م گیری ها، رای کامنت

 کنند. را منتشر می SBDمبادله ای 

هاا و تاییاد    دو وظیفه مهم دارند. اولین وظیفه آنها ایجاد بالک Steemitتر، شاهدین در شبکه  به بیان ساده 

ما  سیاستی اسات کاه نارخ تبادیل     چین است، و دومین وظیفه آنها اع حتت اطالعات ذخیره شده در بالک

SBD  شبکه  دارد. نگه می 1به دالر آمریکا را همیشهSteemit  یریا گ اناه یکوتاه مدت را باا م  نوساناتعوامل 

تصتیح کننده قیمتی نشان دهناده اعماا  هماان سیاساتی اسات کاه        برد. یم نیدر طو  هفته از ب یمتیق

کنند. تصتیح کننده قیمتای نهاایی میاانگین تصاتیح      را حفظ می SBDشاهدین توسط آن نرخ یک دالری 

در سه و نیم روز آخر است. در این لیناک لیسات حاد     Steemچین  شاهد احلی بالک 20های قیمتی  کننده

 قابل مشاهده است. Steemچین  شاهد او  بالک

ن اسااس ارتبااط باین    فراهم است  بر ایا  SBDو  SPبه  Steemهای  امکان تبدیل توکن Steemitدر شبکه 

SBD های دیگر این شبکه نیز ارزش حقیقی مشخص کند. تواند برای توکن و دالر می 

                                                
1
Witnesses  
2Server witness  
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 ها های افزایش ارزشمندی توکن روش

ها به طور پیوسته افزایش یابد، این امکان وجود دارد که با حفظ کاربران فعلی، کااربر جدیاد    اگر ارزش توکن

پایدار جامعه خواهد شد. قیمت توکن با استفاده از مکانیسام عرضاه   نیز جذب شود که این خود باعث توسعه 

های شبکه برای مدت زیادی ارزهای خاود را حفاظ    شود. اگر دارندگان توکن و تقاضا در بازار آزاد مشخص می

ساز هم هست. باا عادم فاروش     مدت مشکل کنند، عرضه کم و قیمت افزایش پیدا خواهد کرد. این حفظ بلند

شاود. بهتارین شایوه،     ها به سمت حفر میل خواهد کرد که اتفاق مناسبی قلمداد نمی اد تراکنشها تعد توکن

 .(,SteemWhitePaper)ها به حفظ دارایی خود برای یک مدت مناسب است  تشوی  دارندگان توکن

نیاازی   SBDو  SPکناد. ارزش   ها را مشخص مای  است که ارزش توکن Steemاین توکن  Steemitدر مد  

نیست که افزایش پیدا کند زیرا نمیتوان آنها را با سایر رماز ارزهاا و یاا ارزهاای فیاات مبادلاه کارد. اولاین         

هاای مختلاف کااربران     ها تخصیص پاداش باه فعالیات   برای کاهش سرعت مبادله توکن Steemitاستراتژی 

 است.

باشند تا بتوانند به عضاویت   SPخرند و مالک را ب Steemهمانطور که پیشتر نیز اشاره شده بود، کاربران باید 

Steemit گاذاران باا تمرکاز بار      هایی که پاداش دارد، مشارکت کنند. وقتی که سرمایه بیایند و در فعالیت  در

 کند.   ها کاهش پیدا می را خریداری کنند، طبیعتا سرعت گردش توکن Steemسود دهی، 

قرار است به متتوای تولید شاده ای پااداش داده شاود، ایان      هاست. وقتی بندی پرداخت پاداش راه دوم زمان

هاای   کشد تا  کاربر بتواناد پااداش   و نیم روز طو  می 3هفته و 13خواهد بود که  SBDو  SPپاداش به شکل 

 شود. می  Steemکند. این وقفه زمانی خود باعث کاهش سرعت عرضه توکن  Steemخود را تبدیل به 

به عناوان حقاوق    Steemو  SPدو توکن  Steemitرزش کل جامعه است. در شبکه راه سوم درباره افزایش ا

توانند انتظار داشته باشند که با افازایش ارزش   کنند. دارندگان این دو توکن می حاحبان سهام ایفای نقش می

بارای مادتی    های خود را های آنها نیز بیشتر شود. بنابراین آنها تمایل دارند که توکن کل جامعه، ارزش دارایی

شاود   هاا مای   طوالنی و به امید افزایش ارزش حفظ کنند که این نیز خود باعث کاهش سرعت عرضاه تاوکن  

(Kim and Chung, 2018)تری مورد بتث قرار خواهد گرفت. . در بخش بعدی این مفهوم به طور گسترده 
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 ها یتی در سیستم اقتصادی توکنهای مدیر استراتژی

ها برحسب نو  هدف تجاری طراحی آنهاا باه ساه بخاش      های مدیریت اقتصادی توکن به طور کلی استراتژی

کناد  باه ایان معنای کاه هرچاه        ای استفاده می از اثرات شبکه 3استراتژی رشد متور شوند. تقسیم بندی می

ها هام یاک    بخشی از توکن 4شود. روش سوزاندن بیشتر میشبکه بزرگتر باشد، انگیزه برای مشارکت کاربران 

مشهور است  5ی توکن توزیع شدهاستراتژست. روش سوم به  استراتژی مدیریتی برای افزایش ارزش رمز ارزها

 ,Blanc)های مجموعه توزیع شود  شده باید میان دارندگان توکن های جدید ایجاد و به این معناست که توکن

1998). 

 Steemitتر و بارگاذاری در پلتفارم    با افزایش تعداد کاربران شبکه، این امکان برای تولید متتوای با کیفیت

کند. در هماین حاا     این همان دلیلی است که این پروهه از استراتژی رشد متور استفاده می شود. فراهم می

هاای خاود کساب     دهد به طور مستمر از نگهداری توکن استفاده از استراتژی توزیع شده به کاربران اجازه می

 SPکناد. تاوکن    لیکوییدیتی بازار را تامین مای  Steemتوکن  Steemitهای  منفعت کنند. در طراحی توکن

دهی است که به حورت عادالناه توزیاع    یک نوعی از وام SBDبرای دریافت حقوق تولیدکنندگان متتواست و 

در گاراف زیار نماایش داده شاده اسات       Steemitشود. ارتباط معنایی بین ساه تاوکن مختلاف شابکه      می

(SteemWhitePaper). 

 

 

 

 

 

 

سات و در   هاا  ای بارای پرداخات   اسات  وسایله   Steemچاین   پایه حساب هر کااربر در باالک   Steemتوکن 

درحاد تاوکن    9.5ها به رمز ارزها و ارزهای فیات قابل تبدیل است. این شبکه باا نارخ تاورم ساالیانه      حرافی

کنناد،   تبادیل مای   SPخود را به  Steemکند. وقتی که کاربران توکن  جدید تولید و بین کاربران تقسیم می

تار   اجازه مشارکت آساان  SPیع پاداش شبکه خواهند داشت. دارندگان توکن تاثیرگذاری بیشتری بر نتوه توز

                                                
3
Growth-linked strategy  
4
Burning strategy  
5Dividend strategy  
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خود را قرض دهند و یاا باه حسااب فارد دیگاری منتقال        SPتوانند توکن  های شبکه را دارند، می در فعالیت

 شوند. گذاری بلند مدت تشوی  می درحد، برای سپرده 15کنند. آنها همچنین با دریافت سود سالیانه 

نیز همانطور که پیشتر مورد بتث قرار گرفت برای حفظ ضریب ارزش آن نسبت به دالر، طراحی  SBDتوکن 

 .(Kim and Chung, 2018)شده است 

 ها پذیری توکن های افزایش مبادله استراتژی

هاای   ها با رمز ارزهای دیگر، پاو   پذیری توکن کارگیری این استراتژی در این پروهه افزایش مبادله هدف از به

( و DEX) زهاای ییار متمرکا    است. لیست شادن در حارافی   Steemسنتی و خرید کاال و خدمات مختلف با 

دهنادگان   دف احالی توساعه  ه Steemها، از ابتدای پیدایش  ( و انوا  دیگر حرافیCEXهای متمرکز ) حرافی

 .(Wei, 2018)ها قابل خرید و فروش است  بوده است و هم اکنون این توکن در انوا  مختلفی از حرافی

 رابط عملکردی شبکه تغییرات مستمر

هاای یاک طراحای     ترین ویژگای  ماندن در برابر مشکالت احتمالی یکی از احلی روز بهبود مستمر و توسعه و به

بارای مااا  نارخ بااالی تاورم       Steemitو در شبکه  2017بهینه و اقتصادی برای یک شبکه است. در سا  

باه   SPیافت. مدت زمان مورد نیااز تبادیل    ساز شد و به همین دلیل این نرخ کاهش های شبکه مشکل توکن

Steem  هفته کاهش پیدا کرد. مهم است که شبکه دایما زیر نظار   13کشید، به  سا  طو  می 2که در ابتدا

 .(,SteemWhitePaper)گرفته شود و در جهت بهبود به طور مستمر توسعه پیدا کند 

 یریگ جهینتی و بند جمع

تواناد در   چاین مای   هایی است که بالک پایداری همانند انرهی، متیط زیست و تغییرات اقلیمی، یکی از متل

شاوند،   هایی که به طور دقی  و شفاف در جامعه توزیع مای  چین، مشوق آن تاثیرگذار باشد. با استفاده از بالک

هاا   دن ترجیتات شخصی، افراد و ساازمان ها و افراد شوند. با دنبا  کر توانند باعث مشارکت بیشتر سازمان می

توانند مشکالت و مسایل مربوط به اکوسیستم خود را مرتفع کنند  چینی می در یک سیستم خود مشوق بالک

(Mougayer and Butrin, 2016). 

برای ساخت چنین اکوسیستمی تعداد اعضای شبکه باید به قدری زیاد باشاند کاه بتاوان از تااثیرات شابکه      

رد. در هاایش پیشای بگیا    شاود کاارایی هار عضاو از هزیناه      استفاده کرد. استفاده از تاثیرات شبکه باعث می
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های پرخطار و ابتادایی نقاش مهمای را در      گذاری (، سرمایهUberبوک و اوبر ) سودی مال فیس های پر شبکه

کنند. حا  آنکه در مسایلی چون تغییرات اقلیمی و متیط زیسات پیادا    جهت شکوفایی و رشد شبکه ایفا می

 Donaldson and)رساد   نظر نمی های اولیه کار آسانی به گذاری برای پوشش این هزینه کردن منبع سرمایه

Preston, 1995). 

توسعه پایدار در تجارت، به منظور دستیابی به اهداف پایدار اقتصادی متیط زیستی و اجتماعی طراحی شاده  

تواناد شاکوفایی و رشاد اجتمااعی بیشاتری را نسابت باه         می Steemitاست. با این دیدگاه، طراحی تجاری 

ان بیاورد  توزیع سود و منفعت با تمامی اعضای شبکه و ناه فقاط باا    های اجتماعی بزرگ دیگر به ارمغ شبکه

شاده،   ها این امکان فراهم شده است که یک مکانیسم از پیش طراحای  سهامداران. با معرفی رمز ارزها و توکن

 های مالی را به حورت شفاف در بین اعضای شبکه توزیع کند. آورد دست

ها، به بررسی دقیا  ماد     طراحی اقتصادی مناسب برای توکناین مجموعه دو قسمتی در جهت معرفی یک 

پرداخت. مرحله نخست، یک طراحی تجاری و اقتصادی مناسب جهت  Steemitطراحی شده منتصر به فرد 

پذیری توکن با نو  فعالیت اقتصادی شبکه است. در گام دوم بایاد بررسای شاود کاه آیاا ایان        بررسی تطبی 

ها باید معاین   ها و خصوحیات توکن حی شده است یا خیر. در گام بعدی ویژگیپذیری طرا تجارت برای رقابت

دهی باه   اند و یا در مکانیسم پاداش شوند  اینکه آیا توکن احلی آن پلتفرم هستند  برای عضویت طراحی شده

کار خواهند رفت. مرحله بعد، طراحی یک توکن نرخ تبدیل پایدار نسابت باه ارزهاای مرجاع اسات. سارعت       

تواناد باه    ای مناساب مای   مدت در کنار ایجااد حجام مبادلاه    شوندگی باال و تشوی  اعضا به نگهداری بلندنقد

 شکوفایی شبکه کمک شایانی نماید.

باه رشاد    Steemسزایی بر رشد شبکه خود دارند. کوهان معتقاد اسات کاه ارزش تاوکن      ها تاثیرات به توکن

آوری شاده   بازار. بر این اساس اطالعات قیمتی جمع هگران شبکه اجتماعی مرتبط است و نه به رفتارهای سودا

و تعاداد   Steemدهناد کاه ضاریب همبساتگی بارای قیمات        نشان می 2018نوامبر  18تا  2017می  1از 

در بازار عمیقاا باه    Steemاست  به این معنی که قیمت  0.82های به اشتراک گذاشته شده در شبکه،  پست

 .(Kim and Chung, 2018)ه است مشارکت اعضای شبکه مرتبط بود

نیز اشاره شود. قیمت توکن در مکانیسام   Steemitها و برخی معایب شبکه  در پایان الزم است به متدودیت

شاکل بعادی   شود. منابع مناسبی برای حفظ تقاضا برای شبکه طراحی نشده است. م عرضه و تقاضا تعیین می

آنها از این قدرت تصامیم   هتواند منجر به سوءاستفاد دارند که می SPباالیی  دقدرت زیاد افرادی است که تعدا

 تواند ویژگی تمرکز زدایی شبکه را نیز تهدید کند. گیری و نظارتی شود. این می
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