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بالکچین، مفاهیم و کاربردها

با پیدایش بیت کوین، تکنولوژی جدیدی به دنیا معرفی شد به نام بالک چین. به زودی 

مشخص شد که این تکنولوژی مسئله خاصی را حل کرده و آن عبارت است از اجماع غیر 

متمرکز. با تکنولوژی اخیر زمین بازی به فضای نامتناهی اینترنت وسعت یافت. در مدت کوتاهی 

فعالیت های متعددی در پیرامون این تکنولوژی شکل گرفت. زیرساخت ها به شدت توسعه یافت 

به نحوی که هر روز بالک چینی جدید ایجاد می شود که دارای ویژگی ها و کاربردهای خاص 

خودش است. یکی از این کاربردهای خاص عبارت است از قرارداد هوشمند1. سرمایه گذاری های 

عظیمی روی حوزه های کاربردی این تکنولوژی صورت گرفته که از جمله آن ها می توان به 

مبادالت مالی، جذب سرمایه جمعی، توکنایز کردن دارایی، رأی گیری، کنترل مالیات و ... اشاره 

کرد. هدف از این نوشتار آن است که بتوانیم به تشریح برخی از این کاربردها بپردازیم. در این 

گزارش به کاربردهایی چون مبادالت چندجانبه بین المللی، توکنایز کردن دارایی ها و جذب 

سرمایه جمعی پرداخته می شود.

مبادالت چندجانبه بین المللی

نظام بانکی در سیر تاریخی خود بر پایه اعتماد به شخص ثالث معتبر )بانک( شکل گرفته 

است. در حالی که در فناوری بالکچین موضوع اعتماد اصاًل مطرح نیست و نظم حاضر در آن به 

اتکای اعتماد متقابل شکل نگرفته است. در ادامه به ویژگی های نظام بانکی بین المللی و اینکه در 

صورت فروپاشی این ویژگی ها چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد پرداخته می شود.
نظام بانکی بین الملل دارای سه ویژگی است که عبارتند از:

مرکزیت2؛    

دانایی کل3؛    

1.  smart contract
2.  centrality
3.  All knowing
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امکان اعمال حاکمیت1؛    

از سوی دیگر زیرساخت های نظام بانکداری بین الملل نیز عبارتند از:

پول های معتبر بین المللی؛    

شبکه ها و استانداردهای تعامالتی )شبکه سوئیفت و روابط کارگزاری بانکی(؛    

نهادها و عرفهای توافق شده بین المللی )FATF و ...(.    

تمامی این موارد بر پایه سه ویژگی مرکزیت، دانایی کل و امکان اعمال حاکمیت شکل گرفته 

است. تمرکز قدرت و اختیار، امکان سوء استفاده را برای نهاد قدرتمند فراهم می کند. به عنوان 

مثال برای مقابله با سوء استفاده دولت ها، موضوع استقالل بانک مرکزی که در علم اقتصاد به 

کرات مورد بحث قرار گرفته، به عنوان راهی است برای جلوگیری از اعمال قدرت نهاد حاکمیت 

به منظور خلق پول جهت تأمین هزینه های دولت به هزینه تورم دو رقمی و افت ارزش پول 

ملی. نوع دیگری از این سوء استفاده از قدرت، تحریم هایی است که از سوی نهادهای پولی و 

بانکی بین المللی اعمال می شود. در نهایت سوء استفاده از قدرت می تواند منجر به سلب اعتماد 

عمومی از پول های ملی شده و فروپاشی نظام بانکی را پدید آورد. از آنجایی که از بین رفتن نظم 

حاضر در پی بی اعتمادی به نظام فعلی به نفع هیچ کس نیست، همچنین با توجه به اینکه هیچ 

گونه اجماعی برای نظام بعدی و جایگزین نظام فعلی وجود ندارد، ساختار نظام متمرکز پولی و 

بانکی سنتی برای دهه ها ادامه یافته است.

در حال حاضر فناوری جدید به میدان آمده و ادعایی را مطرح کرده مبنی بر اینکه می تواند با 

ایجاد نظمی نوین مانع از شکل گیری آشوب در نظام پولی و بانکی بین المللی شود. این فناوری 

عبارت است از فناوری زنجیره بلوک یا همان بالک چین که رمز ارزها بر مبنای آن کار می کنند. 

این فناوری نشان داده که مسئله اعتماد مبتنی بر وجود مرکزیت نیست و همچنین نیازی نیست 

تمام اطالعات و محتوای موجود در اختیار یک نهاد یا شخص ثالث قابل اعتماد قرار گیرد. 

1.  Authority
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عالوه بر این ها فناوری بالکچین نشان داده که وجود نظم نیازمند یک نهاد قدرتمند متمرکز با 

امکان اعمال حاکمیت نیست. بنا بر سه گزاره اخیر می توان گفت که نظام مبتنی بر فناوری جدید 

می تواند یک نظام کاماًل تحول یافته در نظر گرفته شود.

بر این اساس هر سه زیرساخت نظام بانکداری بین المللی که پیش از این مورد اشاره قرار 

گرفت در نظام جدید می تواند دست خوش تحوالتی شود. پول ها در نظام نوین با عنوان رمز ارز 

شناخته می شوند و دیگر توسط یک سازمان حاکمیتی خلق نمی شود بلکه اختیار خلق آن به یک 

قاعده پذیرفته شده حاکمیتی منتقل می گردد.

تبدیل به توکن کردن دارایی ها

در حوزه تحول دیجیتال مسیری طی می شود که در گام اول آن با دیجیتالی شدن یا رقومی 

شدن داده ها مواجه هستیم. داده ها به واسطه مالتی مدیا شدن و با پیوستن به یکدیگر از جذابیت 

باالیی برخوردار می شوند. در گام بعد با استفاده از تحول دیجیتال، ساختارشکنی اتفاق می افتد. 

به عنوان مثال تاکسی اینترنتی مانند اوبر و فروشگاه اینترنتی ای بِی1 شکل گرفت. به واسطه 

ظرفیت هایی که فراهم شد، هزینه ها به شدت کاهش یافت و خدمات به شدت ارزان تر شد و به 

نوعی پول زدایی2 رخ داد. به عنوان مثال در حال حاضر تماس ویدئویی تقریباً رایگان شده است. 

سپس در گام بعدی به سمت ماده زدا3 شدن پیش می رویم. دیگر وابستگی به ملک، ماشین و 

در واقع تمام دارایی های فیزیکی که قباًل با آن مواجه بودیم و حتی خود اسکناس به عنوان یک 

دارایی فیزیکی از دست می رود. در نهایت به سمت مردم ساالری شدن پیش می رویم. این گام ها 

در تصویر )1( زیر نشان داده شده است.

1.  ebay
2.  Demonetize
3.  Dematerialize
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اگر این سیر تحول را در سه فاز با نام های web 1.0، web 2.0 و web 3.0 دسته بندی کنیم، 

در فاز web.3 که شامل گام های ماده زدایی و مردم ساالری شدن است، فناوری دفتر کل توزیع 

شده مسبب طی دو گام آخر در این فاز شده و خروجی آن اینترنت ارزش1 نامیده می شود. اگر 

بخواهیم در این مرحله قیاسی میان دفاتر کل توزیع شده و دفاتر مالی و ثبت تراکنش های مالی 

موجود انجام دهیم، می توان گفت ثبت و ذخیره در دفاتر مالی سنتی و موجود به صورت متمرکز 

انجام می شود، خدشه پذیر و ناامن هستند، اعتمادپذیری نسبی از طریق شخص ثالث حاصل 

می شود و اعتبار بخشی نیز به واسطه شخص ثالث رخ می دهد. اما در فناوری دفتر کل توزیع شده 

تحولی رخ داد و موجب اوالً تمرکززدایی و ثانیاً اجماع ثبت شدن داده ها گردید. بر این اساس در 

مورد ثبت های دفتر کل دو قاعده وجود دارد: ثبت به صورت غیرمتمرکز و ثبت بر اساس تفاهم 

جمعی. محصول این فرآیند عبارت است از اعتماد بی واسطه و مکانیزه که محصول فناوری دفتر 

کل توزیع شده است.

توکن سازی یکی از کاربردهای همین فناوری محسوب می شود. توکن چیست؟ توکن، 

نماد یا گواهی قابل اعتماد یک دارایی است که بر روی دفتر کل توزیع شده ذخیره می گردد. 

1. Internet of Value or World Wide Ledger

تصویر 1- سیر تحول دیجیتال
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این اتفاق مفهوم دارایی دیجیتال را بنا می کند که بر روی دفتر کل توزیع شده ذخیره می شود و 

همان خاصیت اعتمادسازی بی واسطه را در خود دارد. توکن سازی فرآیند تبدیل دارایی به دارایی 

از جمله مزایای توکن سازی می توان به بهبود کارایی، به معنای کاهش هزینه تمام شده در 

خدمات مالی و مبادله ای، که از طریق به کارگیری ابزارهای دفتر کل توزیع شده اتفاق می افتد و 

همواره در سطح بین المللی در دسترس است اشاره کرد. در این فرآیند می توان از انواع دارایی های 

فریز شده استفاده کرد. دیگر مزیت این فرآیند آن است که ُخردپذیری و مالکیت مشاع وجود 

دارد. امکان خریداری یک توکن و خرد کردن آن تا 7 رقم اعشار وجود دارد. این موضوع 

جذابیتی را ایجاد می کند که فرد با حداقل سرمایه وارد شود در حالی که این امکان در بازار سرمایه 

و بورس وجود ندارد. نقدشوندگی باال دیگر مزیتی است که به واسطه بازار 24 ساعته و معامالت 

بدون مرز حاصل می شود. مزیت دیگر شفافیت است که به واسطه در دسترس بودن فناوری دفتر 

کل توزیع شدهDLT( 1( حاصل می شود. در نهایت دسترسی پذیری باال آخرین مزیتی است که 

می توان برای دارایی های تبدیل به توکن شده بر شمرد که امکان دسترسی 24 ساعته و نقد کردن 

را فراهم کرده است.

توکن سازی و اوراق بهادار

به لحاظ مفاهیم اقتصادی تفاوتی میان توکن سازی و آن چه در بازار اوراق بهادار در پی صرف 

1.  Distributed Ledger Technology

تصویر 2- فرآیند توکن سازی
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دیجیتال است. فرآیند توکن سازی دارایی به صورت زیر تعریف می شود:

در حالی که در یک فرآیند توکنیزه شدن که مبتنی بر DLT است، عملیات رجیستری )یا همان 

صدور( در خود DLT انجام می شود. تسویه معامله همزمان با مبادله توکن اتفاق می افتد و تأخیر 

زمانی در جابجایی ارزش )یا همان پول( مشابه آنچه در بازار سرمایه روی می دهد، وجود ندارد.

انواع دارایی های دیجیتال

توکن ها نوعی دارایی دیجیتال هستند و این نوع دارایی ها اول بار با رمزارز و معروف ترین آن ها 

یعنی بیت کوین مطرح شدند. امروزه این توکن ها بر مبنای دارایی های مختلف ایجاد می شوند. 

امروزه می توان توکنی را به عنوان پول خصوصی یا داخلی یک اکوسیستم تعریف کرد. در نهایت 

اوراق بهادار را هم می توان در قالب توکن مشاهده کرد. بر این اساس 4 نوع دارایی دیجیتال را 

می توان بر شمرد: 1( رمز ارزها1 2( توکن مبتن بر یک دارایی خاص2 3( توکن مبتنی بر یک 

بالک چین خصوصی3 و 4( توکن مبتنی بر اوراق4.

تأمین مالی از طریق انتشار توکن

از فرآیند توکنیزه کردن می توان برای تأمین مالی نیز استفاده کرد. تا پیش از این رایج ترین 

محل تأمین مالی، بازار سهام بود بدین طریق که اشخاص حقوقی با اعالم پذیره نویسی عمومی 

1.  cryptocurrency
2.  Asset-backed token
3.  Utility token
4.  Security token

سهام روی می دهد، وجود ندارد. اما به لحاظ نوع فناوری و ارزش ذاتی که در فضای DLT خلق 

می شود، تمایزی در آنچه طی توکن سازی رخ می دهد و آن چه در صرف سهام روی می دهد 

وجود دارد. اولین مسئله آن است که در بازار سرمایه یک ساختار سلسله مراتبی وجود دارد که 

تشکیل شده است از کارگزار خریدارِ یک برگ سهام تا کارگزارِ فروشنده یک برگ سهام. 
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فرآیندی را طی می کردند تا در نهایت وجوهی برای تأمین مالی از کانال صرف سهام گردآوری 

شود. در گام بعد و با معرفی رمزارزها، توکن هایی در قالب رمزارز شکل گرفت که برخی از 

آن ها رمزارزهایی چون بیت کوین، اتریوم، ترون و ... بدون مشکل خاصی در جریان هستند و 

هدفشان نیز توسعه اکوسیستم های دیجیتالی تعریف شده است. در کنار این ها روشی تحت عنوان 

عرضه اولیه توکن اوراق1 نیز معرفی شده که روش تأمین مالی اوراق بهادار مبتنی بر توکن است و 

انتظار می رود بتواند به عنوان روش تأمین مالی چابک، کم هزینه و با نقدشوندگی باال، به فعالین 

اقتصادی در بازار سرمایه کمک نماید.

زمینه  در  آن  فعالیت  و  ققنوس  به شرکت  می توان  توکن سازی  پیرامون  مثالی  عنوان  به 

توکن سازی الماس اشاره کرد. در این پروژه، ناشری که قصد انتشار توکن داشت، سبدی از 

الماس های استاندارد به وزن 500 قیراط را تعیین و ارزش اولیه این سبد و هر توکن مربوط به آن 

مشخص شد. مطابق ارزیابی ها ارزش اولیه هر توکن به میزان 10 دالر تعیین شد. سپس الماس ها 

به منظور نگهداری به متصدی امین سپرده شد و عرضه اولیه توکن ها آغاز گردید. بر اساس آمار، 

کسانی که در توکن الماس طی 8 ماه پس از عرضه اولیه، سرمایه گذاری کرده بودند، به اندازه 7 

درصد سود دالری کسب کردند.

تأمین مالی جمعی بر بستر تکنولوژی بالکچین

بررسی تصویر )3( برای فهم جایگاه روش تأمین مالی جمعی در بین روش های مختلف که 

1.  Security Token Offering

تصویر 3- روش های تأمین مالی در مقاطع 
مختلف طول عمر یک کسب و کار
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در چرخه عمر کسب و کارها مورد استفاده واقع می شود، مفید است.

مطابق تصویر )3( در چرخه طول عمر شرکت ها، روش های تأمین مالی مختلفی استفاده 

می شود و طبیعتاً شرکت هایی که در مراحل ابتدایی هستند روش های متفاوتی در مقایسه با 

شرکت بالغی که تبدیل به یک کمپانی بزرگ شده اند را مورد استفاده قرار می دهند. تأمین مالی 

جمعی1 از جمله روش هایی است که معموالً و عمدتاً در مراحل اولیه یک کسب و کار، مورد 

بهره برداری قرار می گیرد. البته الزم به ذکر است که این موضوع یک قاعده کلی محسوب می شود 

و در هر مرحله از چرخه عمر یک کسب و کار قابل استفاده است.

مفهوم تأمین مالی جمعی از یک مفهومی کلی تر به نام جمع سپاری2 گرفته شده و به معنای آن 

است که از ظرفیت افراد زیادی برای انجام کار استفاده شود. موضوع جمع سپاری به جنبه هایی 

تقسیم می شود که در تصویر )4( ارائه شده و همانطور که مالحظه می شود تأمین مالی جمعی 

یکی از این جنبه ها محسوب می شود.

1.  crowdfunding
2.  crowdsourcing

تصویر 4- جمع سپاری و کارکردهای آن
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فرآیند تأمین مالی جمعی به قرار زیر طی می شود:

نکته ای که در روش تأمین مالی جمعی نهفته آن است که مبالغ اندک مشارکت فردی با ضرب 

شدن در جمعیت زیادی که این مبالغ را تأمین کرده اند، رقم قابل توجهی را پدید می آورد و با 

کمک آن می توان یک کسب و کار راه اندازی کرد. در این روش به چهار شکل و در قالب دو 

رویکرد کلی، تأمین مالی انجام می شود. این دو رویکرد عبارتند از: 1( رویکرد سرمایه گذاری، 

2( رویکرد غیر سرمایه گذاری. در رویکرد سرمایه گذاری، وجود بازدهی مالی و سود برای 

تصویر 6- رویکردهای تأمین مالی جمعی

تصویر 5- فرآیند تأمین مالی جمعی
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تأمین کنندگان وجوه مورد نیاز کسب و کار مفروض است در حالی که در رویکرد دوم این گونه 

نیست. این دو رویکرد در تصویر )6( تشریح شده است.

آنچه تا اینجا بحث شد پیرامون یک نوع روش تأمین مالی متمرکز با نام تأمین مالی جمعی 

بود که البته چالش هایی را نیز با خود دارد که برخی از آن ها عبارتند از:

چالــش رگوالتــوری: ممکــن اســت کــه ایــده ای خــاص ارائــه شــود کــه در چهارچــوب     

نهــاد قانــون گــذار و تنظیــم کننــده روابــط مربــوط بــه این نــوع ابــزار تأمین مالــی تعریف 

نشــده باشــد. بــه همیــن خاطــر بــه علــت نــوآور بــودن طــرح مــورد نظــر، محرومیــت 

ناخواســته ای بــرای طــراح کســب و کار بــه منظــور بهــره بــرداری از ابــزار تأمیــن مالــی 

جمعــی ایجــاد خواهــد شــد.

کارمــزد: اغلــب پلتفرم هــای موجــود بــرای تأمیــن مالــی جمعــی کارمزدهایــی را دریافــت     

ــای  ــک پلتفرم ه ــرکت های مال ــت ش ــدن فعالی ــطه انحصــاری ش ــه واس ــه ب ــد ک می کنن

مذکــور، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه مبالــغ ایــن کارمزدهــا افزایــش یابــد بــه نحــوی که 

فــرد متقاضــی ایجــاد کمپیــن را از انجــام کســب و کار منصــرف ســازد.

ــای      ــطه تحریم ه ــه واس ــران ب ــه ای ــورها از جمل ــی کش ــر برخ ــال حاض ــم: در ح تحری

بین المللــی امــکان اســتفاده از ایــن پلتفرم هــا را ندارنــد. در حــال حاضــر ایرانی هــا مثــاًل 

روی پلتفــرم تأمیــن مالــی جمعــی kickstarter نــه امــکان راه انــدازی یــک کمپیــن را دارند 

و نــه می تواننــد در تأمیــن مالــی یــک کمپیــن مشــارکت داشــته باشــند.

لــزوم اعتمــاد: تنهــا بایســتی بــه کســانی کــه ایــن پلتفرم هــا را مدیریــت می کننــد اعتمــاد     

ــک  ــدازی ی ــه متقاضــی راه ان ــا شــخصی ک ــن و ی ــرد مشــارکت کننده در کمپی ــرد و ف ک

کمپیــن اســت هیــچ راه دیگــری بــه جــز اعتمــاد نــدارد.

عــدم وجــود بــازار ثانویــه: فــرض کنیــد فــردی در کمپینــی مشــارکت داشــته و فــردای آن     

روز، نیازمنــد پولــش می شــود. راهــی بــرای پــس گرفتــن پــول وجــود نــدارد زیــرا بــازار 
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ثانویــه ای نیســت کــه امتیــاز مشــارکت خــود را بــه فــرد دیگــری بفروشــد و بــه ناچــار 

بایســتی منتظــر بــه پایــان رســیدن کمپیــن بماند.

محدودیــت جغرافیایــی: ممکــن اســت مخاطبیــن یــک پلتفــرم در اروپــا ســاکن باشــند اما     

ایــده ای کــه پیرامــون آن کمپینــی شــکل گرفتــه مربــوط بــه طرحی در قــاره آفریقاســت.

ــد،      ــر ش ــا ذک ــا اینج ــه ت ــی ک ــا و چالش های ــل محدودیت ه ــه دلی ــغ: ب ــت مبال محدودی

ــود. ــوالً محــدود می ش ــرد معم ــردآوری ک ــن گ ــک کمپی ــرای ی ــوان ب ــه می ت ــی ک مبالغ

تعامل فناوری بالکچین و روش تأمین مالی جمعی

زمانی که تکنولوژی بالکچین پدید آمد و کارکرد آن در پروژه بیتکوین برجسته شد، به مرور 

مفهومی شکل گرفت به نام عرضه اولیه سکهICO( 1( که اقتباسی از همان مفهوم عرضه اولیه 

سهامIPO( 2( در بورس است و منظور همان تأمین مالی جمعی مبتنی بر تکنولوژی بالکچین 

است. در اینجا سکه مرتبط می شود با همان رمزارزی که در پلتفرم مورد نظر مورد استفاده قرار 

می گیرد. 

عرضه اولیه هایی که در دنیا اتفاق افتاده و موفق هم عمل کرده مطابق تصویر )7( هم از جهت 

جغرافیا و هم از جهت حجم منابعی که برای پروژه های مختلف )نقاط رنگی( جمع آوری شده 

از تنوع باالیی برخوردار بوده است. بنابراین این حوزه بایستی از سمت رگوالتور و مسئولین مد 

نظر قرار گیرد. الزم به ذکر است که حجم مبالغ گردآوری شده بابت توکن های فروش رفته در 

1.  Initial Coin Offering
2.  Initial Public Offering

تصویر 7- مبالغ حاصل از فروش رمزارزها
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دنیا تا اواخر نوامبر 2017، حدود 6.4 میلیارد دالر بوده در حالی که این رقم در اواخر آگوست 

2018 به حدود 28.4 میلیارد دالر )در حدود 4.5 برابر( رسیده است.

روش های عرضه اولیه کریپتوتوکن

تا به حال به تمام روش های عرضه اولیه توکن های مبتنی بر بالکچین، ICO گفته می شد اما در 

این بخش می خواهیم روش های مختلف آن را بررسی کنیم. این روش ها به سه شیوه کلی تقسیم 

می شود: روش مستقیم، روش مبادالت متمرکز، روش مبادالت غیرمتمرکز.

الف- روش مستقیم1: در این روش سایتی طراحی و پروژه مورد نظر معرفی شده سپس 

آدرس کیف پول صاحبان پروژه در سایت قرار داده می شود و افراد با اختصاص مبلغی بر حسب 

مثاًل رمزارز اتریوم به این پروژه، توکن مخصوص آن پروژه را دریافت می کنند. این روش 

که نیازمند اعتماد به صاحبان پروژه بود، به سرعت کنار گذاشته شد، و قراردادهای هوشمند 

جایگزین آن شد. در این حالت، افراد اتریوم یا هر رمز ارز دیگری که در اختیار دارند را به منظور 

سرمایه گذاری در پروژه مورد نظر، در قالب یک قرارداد هوشمند در اختیار صاحب پروژه قرار 

می دهند. در این حالت در همان لحظه ای که فرضاً مقداری اتریوم توسط فرد بابت خرید توکن 

پرداخت می شود، مقدار مشخصی از آن توکن به کیف پول وی واریز می شود و نیازی نیست 

که فرد سرمایه گذار منتظر بماند تا سرمایه پذیر توکن پروژه را به وی تخصیص دهد. در حالتی 

دیگر این قرارداد هوشمند توسعه یافت به نحوی که صاحبان پروژه به تمام مبلغ گردآوری شده 

دسترسی نداشته بلکه بر اساس قرارداد هوشمندی که به اجرا گذارده می شود، به صورت مرحله 

به مرحله و با پیشرفت پروژه منابع آزاد شده و مبالغی در اختیار صاحبان پروژه قرار می گیرد و 

به تناسب توکن هایی نیز به افرادی که در گردآوری مبلغ سهیم بوده اند اختصاص داده می شود 

)DAICO2(. نوعی دیگر از روش مستقیم، فرمی است که طبق آن توکن ها به صورت رایگان 

1.  Direct
2.  Decentralized autonomous ICO
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به افراد گروه هدف، تخصیص داده می شود1. در این روش هدف گسترش جامعه ای است که 

به عنوان افراد دخیل در پروژه شناسایی می شوند. در بعضی از پروژه ها افزایش جامعه دارندگان 

توکن می تواند ارزش آفرین شمرده شود و بر این مبناست که ارزش اقتصادی ایجاد می شود. به 

عنوان مثال تحت عنوان هزینه های بازاریابی می توان این گونه تعریف کرد که افراد با نوشتن 

آدرس کیف پولشان در سایتی مشخص، تعداد توکن مشخصی را دریافت کنند. در واقع به این 

روش می توان بازدید از یک سایت که مثاًل محصولی خاص تولید می کند را افزایش داد و افراد 

را با این محصول آشنا کرد. این موضوع می تواند در  شبکه های اجتماعی نیز مصداق یابد، مثاًل 

هر فردی توییتی مشخص را بازنشر دهد، تعدادی توکن دریافت می کند. یا هر فردی که در کانال 

تلگرامی مشخص عضو شود و آدرس کیف پول خود را بدهد، معادل تعداد مشخصی توکن 

دریافت می کند.

ب- بازارهای متمرکز2؛ با توسعه اکوسیستم بالکچین و افزایش ارزش بازار رمز ارزها، شاهد 

بازارهای متمرکزی بودیم که کاربران بسیار زیادی داشتند. در این حالت این امکان پدید می آید 

که صاحبان توکن، از تابلو بازار استفاده کرده و توکن خود را در آنجا معرفی و عرضه اولیه نمایند. 

در این حالت دسترسی به جامعه هدف با هزینه کمتر ممکن می شود. به این نوع عرضه، عرضه 

اولیه مبتنی بر بازار3 گفته می شود. در همین فضا حالتی دیگر هم می تواند اتفاق افتد که تحت 

عنوانSTO4 شناسایی می شود. یعنی فرد بر مبنای دارایی فیزیکی، توکنی را ایجاد و عرضه نماید. 

مثاًل باینانس، سهام شرکت تسال را خریداری کرده و معادل آن توکن عرضه کرده است. حالت 

واگذاری رایگان که در فرم مستقیم بود، در اینجا هم می تواند از طریق بازار اتفاق افتد5.

ج- بازارهای غیر متمرکز6؛ به دلیل ضرورت حذف موضوع اعتماد به نهادهای متمرکز در 
1.  Initial airdrop offering (IAO)
2.  Centralized Exchanges
3.  Initial exchange offering (IEO)
4.  STO
5.  Initial airdrop offering
6.  Decentralized exchange
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فضای بالکچین، با توسعه پلتفرم هایی که امکان اجرای قرارداد هوشمند را دارند، شاهد ظهور 

بازارهای تمرکززدایی شده هستیم. در این بازارها دیگر پول افراد در اختیار نهاد بازار نیست بلکه 

پلتفرمی در دسترس است که معامله دو طرف را مهیا می کند. در این حالت افراد نیازمند سرمایه 

برای اجرای پروژه به صاحبان پلتفرم مراجعه کرده و درخواست قرار دادن پروژه را روی پلتفرم 

به منظور تأمین مالی می دهند. در قالب قراردادهای هوشمند، پروژه برای جذب منابع و تخصیص 

توکن روی پلتفرم بارگزاری می شود. حالت متمرکز )فرم قبلی( شباهت زیادی به بازار بورس 

دارد که افراد سفارش خرید و فروش خود را به قیمت مشخص قرار می دهند و این سفارش ها با 

یکدیگر تطبیق یافته و معامالت انجام می شود. در حالی که در روش غیر متمرکز، کشف قیمت 

از طریق فرمول های مشخصی دنبال و انجام می شود. در روشی دیگر، عرضه اولیه یک توکن 

در قالب بازدهی ناشی از سپرده گذاری رمز ارز پرداخت می شود1. در این حالت افراد رمزارز یا 

هر توکنی که دارند را می توانند در یک پلتفرم سپرده گذاری کرده و پلتفرم که نقش سرمایه گذار 

در پروژه ها را دارد، به عنوان پاداش2 به افراد سپرده گذار، توکن های تخصیص یافته به واسطه 

سرمایه گذاری در استارتاپها را عرضه نماید. در حالتی دیگر که با نام IBCO3 شناخته می شود، با 

افزایش فروش توکن ها در عرضه اولیه، قیمت آن به تدریج افزایش می یابد. به این معنا که افرادی 

که در لحظات اولیه اقدام به خرید می کنند، توکن را در قیمت پایین تر دریافت می کنند و به مرور 

با افزایش حجم فروش، قیمت توکن ها نیز افزایش می یابد. نکته ای که وجود دارد آن است که 

تمامی این فرآیند بر اساس فرمول نویسی در یک قرارداد هوشمند اجرایی می شود و افراد اطمینان 

دارند که دستکاری در قیمت ها صورت نمی گیرد. آخرین روش که روشی جدید هم محسوب 

شده و مختص پروژه های NFT4 است، با عنوان عرضه اولیه INFTO( NFT( شناخته می شود5. 

1.  Initial farm offering (IFO)
2.  reward
3.  Initial Bonding curve offering
4.  Non-fungible token
5.  Initial NFT offering
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در این روش فرد توکن مربوط به یک دارایی را تبدیل به NFT کرده و اصطالحاً توکن اولیه 

سوزانده می شود و پس از آن NFT مربوطه قابل فروش در بازار خواهد بود. در حالتی دیگر 

NFT خلق می شود و با یک قرارداد هوشمند به فروش رسانده می شود. به طور کلی NFT ها به 

واسطه جذابیت های کلکسیونی که دارند می توانند ارزشمند قلمداد شوند.

جمع بندی

این گزارش با هدف شناساندن مفاهیم مربوط به بالکچین و کاربردهای آن به زبانی ساده و 

روان تهیه شده است. در گام اول محدودیت ها و ضرورت هایی که موجب شکل گیری تکنولوژی 

بالکچین و خلق رمزارزها بر پایه این فناوری شدند معرفی شد. سپس تبدیل به توکن کردن 

دارایی ها مورد بحث قرار گرفت و فرآیند آن معرفی شد. بدین ترتیب مفهوم دارایی دیجیتال نیز 

تشریح گردید. انواعی از این دارایی ها مرور شد و سپس تأمین مالی و فرمی جمعی آن از طریق 

انتشار توکن به عنوان یکی از کاربردهای بالکچین معرفی شد. در این مسیر ابتدا چالش های 

موجود در شیوه های سنتی تأمین مالی جمعی بحث شد و سپس با توضیح کاربرد بالکچین در 

تأمین مالی جمعی، مزایای بهره برداری از این فناوری تشریح شد. در نهایت روش های مختلف 

به کار گرفته شده برای عرضه اولیه کریپتو توکن ها یا همان توکن های مبتنی بر بالکچین، مرور 

شد و شباهت ها و تفاوت های آن با آنچه در بازار سهام اتفاق می افتد، آشکار گردید.
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