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نکات مهم + در بازار ارزهای دیجیتال  ICOهمه چیز درباره عرضه اولیه سکه یا
سرمایه گذاری در آنها

.ایدشدهآشناICOنامباقطعاباشیدکردهدنبالرامایگذشتههایمقالهاگر ICOعرضههمانیا
ایندر.دشومیبرگزارسکهیکعمومییعرضهازپیشهاییمراسمصورتبهمعموالسکهاولیه

در.نندکمیخریدپیشراهاسکهازقسمتیکدامهروکردهشرکتبزرگگذارانسرمایهمراسم
.استآمدهکجاازاصالوداردکاربردیچهوچیستICOبگوییمشمابهخواهیممیادامه

فهرست مطالب

✓ICO چیست
ICOتاریخچه پیدایش✓

ها با سیستم های سنتی جمع آوری پول ICOتفاوت✓
ICOارتباط اتریوم با✓

ها ICOمشکالت✓
ها ICOمزایا✓
ها ICOریسک✓
با خبر شد؟ ICOچگونه می توان از جعلی بودن یک✓
ها سرمایه گذاری کرد؟ ICOچگونه می توان در✓
تبدیل توکن های خریداری شده به ارز های دیگر✓
✓STOوDSOروش های جایگزین؛ICO می شوند؟
است؟ ICOرقیب IEOآیا✓
جمع بندی✓

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/blog/
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ICOچیست

سکهیاولیهیعرضهیاICOنامباحالبهتاقطعاهستیدآشنادیجیتالهایارزدنیایبااگرگفتتوانمی
.استخوردهگوشتانبهوایدشدهآشنا

ICOدر.دباشمیدیجیتالهایارزیارائهبرایسرمایهجذبیپروژهنوعیاصلدرسکهاولیهعرضهیاو
جذبهسرمایگذاران،سرمایهبهخودهایسکهواگذاریازایدرسکهکنندگانعرضهسرمایه،جذبگونهاین
اتریوموکوینبیتهاآنازگذارانسرمایهبهخودهایسکهفروشازایدرهاICOایناکثر.کنندمی

.کنندمیدریافت

ICOکاملعنوان.باشدمیکویناولیهعرضهمعنایبهلغویمعنایدرICOعبارت
Initial Coin Offeringازاستفادهباعمل،در.باشدمیICOجمعمالیهایکمکسکهیکعرضهبرای

یینهامرحلهبهراپروژهوبردهجلوراخوداهدافبتوانندکهآنبرایدیجیتالارزهایپروژه.شودمیآوری
.آورنددستبهسرمایهبتوانندتافروشندمیگذارانسرمایهبهراخودهایسکهبرسانند،

http://www.omidfadavi.me/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency
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هایعالیتفبرایاتریومچینبالکازمعموالواندشدهسازیپیادهچینبالکبستررویبرهاسکهگونهاین
.کنندمیاستفادهخود

سرمایهبدونیایده

این.کنندپابرکاریوکسبخودبرایدیجیتالهایارزدنیایدردارندقصدکهافرادیهستنددنیاسراسردر
هاایدهاینتماماما.دارندسردرخودکارشروعبرایراجذابیوجالبهایایدهمعموالهاشرکتیاوافراد
ببرندپیشراخودیپروژهکهاینبرایتوانندمیافراداین.استمالیکمبودهمآنودارندبزرگکمبودیک

آندرتاکننددعوتدنیاسراسردرگذارانسرمایهومردمتمامازوکننداعالمراخودICOمتمرکزغیرصورتبه
.کنندگذاریسرمایهپروژه

افتاداهزبانسربروشدمحبوبعنواناینزمانمروربهوکمکمگرفتند،شکلاولیههایICOکهاینازپس
کنندبرگزارICOبتوانندتاکردنداتریومچینبالکپایهبرتوکنکردندرستبهشروعزیادیهایپروژهوافرادو
.آورنددستبهسرمایهخوداهدافبهرسیدنبرایو

ولیدتاتریومچینبالکپایهبرابتدادرکههستندهاسکهدستهاینازBNBوEOSوTronمانندهاییسکه
توسعهراهایشانپروژهوبردهپیشراخوداهدافشدندموفقوکردندICOبرگزاریبهاقدامسپسوشدند
بهریوماتازوساختهراخوداختصاصیچینبالکشدندموفقاولیهسرمایهاینکمکبههاسکهاین.دهند
.کردندمهاجرتخودشانمخصوصچینبالک

دارد؟ماینینگدرکاربردیچهوچیستHashRateریتهش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

هوشمندقرارداد

بالکپایهبرکههوشمندقراردادیکگذارانسرمایهها،ICOازاستفادهباهاسکهرویبرگذاریسرمایهبرای
ازایرد.کنندمیارسالنظرشانموردیسکهبرایراخوددرخواستوکردهتنظیمرااستشدهنوشتهچین

خودشهایتوکنازها،سکهارزشبهنسبتگذارانشسرمایهبهسکهیدهندهتوسعهشرکتسرمایه،دریافت
.فرستدمی

زنیهوشمندهایقراردادایندراستشدهمیرعایتسنتیهایگذاریسرمایهدرکههاییپارامترازبرخی
.بیلقاینازمواردیوگذاریسرمایهحداکثرگذاری،سرمایهحداقلمقدارمانندهاییپارامتر.استشدهرعایت

http://www.omidfadavi.me/
https://cointelegraph.com/
https://omidfadavi.me/what-is-hash-rate/
https://blockchain.news/
https://blockchain.news/
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ICOپیدایشتاریخچه

پروژهاینرهبران.استشدهانجاممسترکوینتوسطو2013سالجوالی31تاریخدرشده،ثبتICOاولین
درهککردنداندایراهبودجهآوریجمعبرایعمومیاعالنیکنفردواین.اندبودهواکراسکاتوپیرسبراک

.کندریافتدمسترکوینیسکهشده،مشخصپولکیفبهکوینبیتپرداختازایدرتوانستمیکسهرآن
خریداریهایسکهتوانستندمیگذارانسرمایهسپسوکردشدنارزشبابهشروعمسترکوینپروژهمروربه

معادلرقمیوکردندشرکتICOدرنفرپانصدحدودزمانآندر.برسانندفروشبهباالتریقیمتبهراشده
بیتقیمتسالهمانیادامهدر.بوددالرمیلیون5معادلزمانآندرکهشدآوریجمعکوینبیت4700
.رسیددسامبرماهدردالر1000بهدالر100ازقیمتشوگذاشتسرپشتراانفجاریککوین

http://www.omidfadavi.me/
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اتریوم

بر.دهدتغییررادنیاشدموفقکهگرفتصورتاتریومبنیانگذارتوسطICOیک2014یعنیبعدسالدراما
اتریسکهمیلیون7.4مقدارفروش،شروعازساعتدوازدهحدودازپسشده،منتشرگزارشاتاساس
بر.بوددالرمیلیون2.3عبارتیبهیاکوینبیت3700بابرابراتریسکهمقداراینزمانآندر.شدفروخته
آوریجمعسرمایهدالرمیلیون15مقدارخودICOازاستفادهباشدموفقاتریومتیمشده،منتشرآماراساس

.کند

تصنعدرانقالبیخودکهشدمنتشراتریومتوسERC20پروتکلاتریوم،یشبکهگسترشازپسوادامهدر
ICOبرگزاریبرایمطمئنبستریکبهاتریومشدباعثورودمیشماربههاICOبشودها.

پولآوریجمعسنتیهایسیستمباهاICOتفاوت

http://www.omidfadavi.me/
https://ethereum.org/
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سرمایهسنتیهایروشرفتنمیانازباعثتوانندنمیهاICOها،زودیاینبهحداقلکهاستدرست
هایروشرویبرقطعامتمرکزغیرصورتبههمآنسرمایهزیادیمقداربهدسترسیاماشوند،گذاری
راستارتکیکمانندهاییپروژهتوسطقبالهاICOیپایهواساس.بودخواهدتاثرگذارپولآوریجمعسنتی
در.تاسمتفاوتکمیکاررونداستارترکیکهایپروژهمورددرالبته.استدادههمجوابوبودشدهانجام

رارنظموردیبودجهوامیکصورتبهپروژه،یکانجامبرایتوانندمیکههستندهاییصندوقجاآن
.کنندتامین

کافییبودجهآنانجامبرایاماپروراندمیسردرراایایدهوپروژهشرکتیکیاوشخصیککنیدفرض
زئیاتجخود،اهدافازآندروکنندمیتنظیمراپیپروایتنامبهگزارشیکهاآندلیلهمینبه.نداردرا

اینمواردسایروپروژهاعضاییدهندهتشکیلتیمنیاز،موردیبودجهمقدارپایان،وشروعزمانپروژه،
شخصیمهایپلتفرمیاوهاپروژهاینرسمیسایتوبدرمعموالپیپروایتاین.گویندمیسخنچنین

داشتهدسترسیآنبهتوانندمیدنیاسراسردرمردموگرفتخواهدقراراندشدهساختهکاراینبرایکه
.باشند

سنتیهایروش

وعناین.شدمیتامینمرکزینهادیکتوسطنیازموردیسرمایهپول،آوریجمعسنتیهایروشدر
بیندرپروژهانجامازحاصلدرآمدپروژه،سوددهیوبازدهیازپسکهمعناستاینبهپولآوریجمع

درتواندمیدنیاکجایهردرهرکسICOبرگزاریروشدراما.شدمیتقسیمگذارانسرمایهوشرکت
.آورددستبهسودآندرآمدازوشدهسهیمپروژه

غیرقانونی؟یااستقانونیایراندرترونآیا:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

برای.ردبگیصورتتقلبیبودجهآوریجمعفرآینددرکهداردوجوداحتمالاینهمیشهسنتیهایروشدر
کهاستاینهمآندلیل.نداردوجوداشکالاینهاICOدراما.نشودواگذارشرکتبهسرمایهتماممثال

وجودایواسطهنهادهیچوشودمیدادهشرکتبهمردمسمتازمستقیمصورتبهپولروشایندر
.ببرددستسرمایهدربخواهدکهندارد

ردهکایجادچینبالکیکسرمایهآوریجمعبرایاستاستارترکیکمانندکهنیزIndiegogoپلتفرم
بههاتشرککهدهدمینشاناین.کنداندازیراهرانوینسرمایهآوریجمعسیستمیکبتواندتااست
.اندکردهدرکراهاICOهایپتانسیلخوبی

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/tron-legal/
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ICOبااتریومارتباط

آنپایانتا.شدهاICOبرگزاریبرایمناسببستریبهتبدیلاتریومچینبالکیشبکه2017سالدر
سایتوبتوسطآماراین.شدنداجرااتریومپلتفرمرویبرهاICOازدرصدنودحدوددرچیزیسال

چهبهگویدمیشمابهکهآوریممیرادلیلسهشمابرایادامهدر.استشدهاعالمکپمارکتکوینمعتبر
.کندپیدادستایگستردهقابلیتهمچینبهاستتونستهاتریومدلیل

ایندهندگانعهتوستااستشدهباعثقابلیتاین:اتریومیشبکهدرهوشمندقراردادنوشتنقابلیت•
.کننداجراونوشتهآنرویبرراخودمتمرکزغیرهایبرنامهبتوانندراحتیبهتاباشندداشتهراامکان

بهندبتوانکهدهدمیدیجیتالارزهایصرافیبهراقابلیتاینکهاتریومERC20پروتکلمحبوبیت•
.کننداضافهخودپروتکلبهراجدیدهایسکهراحتی

http://www.omidfadavi.me/
https://coinmarketcap.com/
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بهرابولیققابلسوداندشدهموفقاندکردهگذاریسرمایهاتریومهایپروژهدرکهگذارانیسرمایهاکثر•
کردهپیداهاتوکنگونهاینرویبرگذارانیسرمایهبرایبیشترییعالقهدلیلهمینبه.آورنددست

.اند

روپیشهایچالش

کاربرانعدادتبهوشدهترمحبوبسالبهسالاتریومتااندشدهباعثهمکناردرشدهگفتهموارداینتمام
مقیاسلمشکبااتریومتااستشدهباعثمعامالتوکاربرانحجمگستردگیاینالبته.بشوداضافهآن

هایچالشوم،اتریشبکهکاربرانگسترشباومروربهونیستمشکلتنهااینالبته.شودروبهروپذیری
.مدآخواهدبرهاآنپسازشبکهاینچگونهدیدبایدکهآمدخواهدپیششبکهاینبراینیزدیگری

تخلفاتبرخی.شودمیاحساسبیشترهاآنتکاملبهنیازها،ICOمدلشدنترکاملباوروزبهروز
همچنینواصالحوبررسیبهنیازکههستندمواردیهکریحمالتبرخیومدتایندرگرفتهصورت

.دارندبهترمدیریت

بوترینویتالیک

وغیرمتمرکزسیستمیکآندرکهاستکردهمنتشرهاICOیآیندهیزمینهدرراایمقالهبوترینویتالیک
اینکهاستکردهادعااو.استگذاشتهDAICOراسیستماینناماو.استکردهترکیبICOباراخودمختار

ازسیستماینمثالبرای.برساندحداقلبهراهاICOفعلیمشکالتقدرتتوزیعباتواندمیجدیدسیستم
هاژهپروکهاستشدهدیدههمزیادیمواردهاسالایندر.کندمیجلوگیریبزرگهایصندوقکالهبرداری

.استرفتهسرقتبهگذارانسرمایهپولعمالواندنشدهاندازیراهاصالپولآوریجمعازبعد

بهتواندیمبرسداجرایمرحلهبهپروژهکهصورتیدرتنهاکهکندمیعملگونهاینبهجدیدسیستماین
البته.تگشخواهدبرگذارانسرمایهبهپولصورتاینغیردر.باشدداشتهدسترسیشدهآوریجمعبودجه

.گرفتخواهدراکالهبرداریجلویحداقلاماکندنمیحلرامشکالتتمامقطعاهمسیستماین

ویژهBitcoinکوینبیتهایپولکیفبهترینوترینامن:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
2020سال

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/the-safest-and-best-bitcoin-wallets/
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هاICOمشکالت

روشاینباتوانستندزیادیهایپروژهوداشتتوجهیقابلرد2017سالدرشدهبرگزارهایICOتعداد
پنجحدود2017سالدرکهرودمیاحتمالشدهمنتشرآماروهابینیپیشاساسبر.کنندجذبسرمایه
تهنکالبته.استشدهآوریجمعهاپروژهاینبرایسرمایهدالرمیلیارد14حدود2018سالدرودالرمیلیارد

بودجهآوریجمعازپسودرآمدهآبازکالهبرداریهاپروژهاینازبسیاریکهاستجااینتوجهقابلی
.کنندپیداراههاکشورگذاریقانونبههاICOتااستشدهباعثهاکالهبرداریهمین.شدندناپدید

ICOاستتهنداشراهاآنبرنظارتامکاننهادیهیچنتیجهدروبودندغیرمتمرکزصورتبهشدهبرگزارهای.
آمدهدستبهپولباوکردهجمعسرمایهتوانستندمیراحتیبهمخربهایپروژهاتفاقاینینتیجهدر

مشکلیظارتینسیستمیکوقانونوجودعدمنتیجهدر.کندپیداراهاآننتواندسازمانیهیچوشوندناپدید
.استکردهتهدیدهمیشهراهاICOکهاست

http://www.omidfadavi.me/
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واقعیهایپروژه

هایژهپروازدرصدسیزدهحدودتنهایانگ،وارنستحسابداریشرکتتوسطشدهمنتشرآماراساسبر
ICOدرکهاستکردهبررسیراپروژه141تعدادخودهایبررسیدرشرکتاین.اندرسیدهاجرایمرحلهبه

.استکردهسقوطکلیبهارزششانواندبودهناموفقهاپروژهازدرصد86حدودمیاناین

قانونبهشروعوکردهورودمورداینبهآمریکابورسوبهاداراوراقکمیسیونفراوان،هایکالهبرداریازپس
یکالهبردارامکانوبودهقوانینبامطابقکهاستکردهعرضهراDSOوSTOسازماناین.استکردهگذاری

.بردمیبینازرا

هاICOمزایا

http://www.omidfadavi.me/
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برای صادر کننده ی توکن

ذیردسترسی به سرمایه با سرعت بیشتر و همچنین با موانع کمتر با استفاده از سرمایه خطرپ•
فرصت ایجاد کسب و کار های جدید نامتمرکز•
ودگردان را یک منبع از مشارکت کنندگان که انگیزه استفاده و امتحان کردن خدمات و یک اکوسیستم خ•

دارند
(ندغیر از این که توکن ها به همراه سهم مالکیت باش)عدم از دست دادن حق مالکیت شرکت در پروژه •
فرآیند تامین مالی با سرعت باال•

محدودیت های اختیاری برای مبالغ جمع آوری شده•

برای دارنده ی توکن

امکان دسترسی به یک سرویس نوین•

سود احتمالی در صورت افزایش قیمت توکن•
ایفای نقس در توسعه ی یک فناوری نوین•

ها ICOریسک

http://www.omidfadavi.me/
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بررسی روش نوین جذب سرمایهچیست؟ ICOعرضه اولیه سکه یا 

:برای صادر کننده

(آیدممکن است قوانین سخت گیرانه ای وضع شده و یا جریمه ای پیش)وجود نداشتن مقررات ثابت •
ت پروژه فروش یکجای سکه ها توسط کاربران ناراضی می تواند بر روی سرنوش)سرمایه گذاری ناپایدار •

(تاثیرگذار باشد

آگاهی پایین درباره ی صاحبان توکن•

:برای دارنده

عدم تضمین در مورد توسعه ی پروژه•
عدم وجود هرگونه نظارت و بخش حفاظت کننده•

آگاهی پایین درباره ی بنیان های موجود•
شفافیت پایین در زمینه ی ساختار نگهداری از توکن•

با خبر شد؟ ICOچگونه می توان از جعلی بودن یک

http://www.omidfadavi.me/
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میهاآندرکالهبرداریبحثهاICOمشکالتترینبزرگوترینمهمازیکیگفتیم،ترپیشکهطورهمان
دروباشدICOیکبودنجعلیینشانهتواندمیکهکردخواهیممعرفیشمابرایرامواردیادامهدر.باشد

.کنیدخودداریتوکنآندرگذاریسرمایهازآنبامواجههصورت

وصحتهببایدآنیمشاهدهباکهاستدالیلیترینمهمازیکیناشناسوگمنامیدهندهتوسعهتیم•
.کنیدشکICOیکاعتبار

.کردنگهداریآندرراشدهآوریجمعهایسرمایهکهاینبرایدیجیتالیپولکیفهیچنداشتنوجود•
پروژهاحبانصدستبهمستقیمصورتبهمبلغاینباشدنداشتهوجودپولیکیفهمچینکهصورتیدر

.نداردوجودپروژهصاحبانشدنناپدیدازجلوگیریبرایمانعیهیچدیگرحالتایندر.رسدمی

تعریفمشخصیودقیقیبرنامهپروژهیکبرایکههنگامی.مبهموواقعیغیراهدافکردنمطرح•
دیجعدمیدهندهنشانتواندمیموضوعاین.دارداجراییتیمریزیبرنامهعدمازنشانباشدنشده
.باشداجراییتیمبودن

اختیاردرراکافیوکاملجزئیاتخودیپروژهبرایمعتبرهایپروژهتمامامروزه.شفافیتنداشتنوجود•
هریاوفیلمیاونمایشپیشینسخههیچآنازپروژهیکنندهمنتشرافراداگر.دهندمیقرارافراد
.باشدواقعییپروژهیکنداشتنوجودازنشانتواندمینکنندمنتشرراپروژهبهمربوطچیز

سالهچندبزرگرازبررسیکیست؟ناکاموتوساتوشی:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

کرد؟گذاریسرمایههاicoدرتوانمیچگونه

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/satoshi-nakamoto-bitcoin-creator/
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کندینمفرقی.داریددیجیتالارزپولکیفیکبهنیازکنیدگذاریسرمایهICOیکدربتوانیدکهاینبرای
وکوینیتبماننددیجیتالارزخودپولکیفدربایدشما.کنیدمیاستفادهشرکتکدامپولکیفازکه

هایسکهازیبانیپشتقابلیتبااتریومدیجیتالپولکیفیکازتااستبهترالبته.باشیدداشتهاتریوم
ERC20دررادهشخریداریهایتوکنتوانیدمیتنهاشماکهاستدلیلاینبهمورداین.کنیداستفاده

ایهسرمپولیکیفهرباتاداریدراامکاناینشما.کنیدنگهداریERC20ازکنندهپشتیبانیهایپولکیف
ازتاریددانیازبگیریدتحویلراشدهخریداریهایسکهکهاینبراینهایتدرامادهید،انجامراخودگذاری
.کنیداستفادهERC20ازپشتیبانیباپولکیف

ینمارسالشمابرایتوکنیهیچخریدپیشهنگامدرکهاستصورتاینبههمهاICOدرشرکتروند
وانیدتمیتوکن،عمومییعرضهروزدر.کنیدصبرعمومییعرضهزمانتابایدشماحالتایندر.شود
.کنیددریافتراشدهخریداریهایسکه

ارزوزمینهایندرمطمئنهایراهخواهیدمیوکنیدگذاریسرمایهدیجیتالهایارزدرخواهیدمیاگر
ارزهاینبهتریپکیجازکنیممیپیشنهادکنیدشناساییراگذاریسرمایهبرایمعتبروارزشباهای

.نماییددیدنگذاریسرمایهبرایدیجیتال

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/investments-cryptocurrency-bitcoin/
https://omidfadavi.me/product/investments-cryptocurrency-bitcoin/
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اتریومپولکیف

هایسکهدریافتبرای.دهیممینشانراMyEtherWalletاتریومپولکیفشمابرایقسمتایندرما
:کنیدطیرازیرمراحلبایدپولکیفایندرخود

.شویدواردخودپولکیفبهوشدهواردMyEtherWalletپولکیفسایتوببهبایدابتدادر:اول

Viewبخشبهشدیدواردخودپولکیفبهکهاینازپس:دوم Wallet Infoشویدوارد.

Tokenینوشتهزیردروصفحهراستسمتدر:سوم BalancesیدکمهرویبرAdd Custom Token

.کنیدکلیک

جااینردکهاطالعاتیتمامی.نماییدوارددرستیبهراهوشمندقراردادآدرسمانندشدهخواستهجزئیات:چهارم
.شودمیدادهشمابهعمومیعرضهروزیاوتوکنخریدروزدرداریدنیاز

.شودهدادنمایششماپولکیفدرهاسکهوشدهثبتشماخریدتاکنیدکلیکSaveیگزینهرویبر:پنجم

دیگرهایارزبهشدهخریداریهایتوکنتبدیل

http://www.omidfadavi.me/
https://www.myetherwallet.com/
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آنکهیدباشداشتهتمایلاحتماالایدکردهدریافتراخودیشدهخریداریهایتوکنموفقیتباشماکهحال
امکاناینارانگذسرمایهبرایهاآپاستارتازبسیاری.کنیدتبدیلدیجیتالهایارزسایریاونقدپولبهراها
وجودشمابرایگزینهایناگراما.کنندتبدیلاتریومبهراخودیشدهخریداریهایتوکنتاکنندمیفراهمرا

.نیستنگرانیجایندارد

کنیم؟فروشوخریددیجیتالارزبازاردرراطالچطور:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

توانیدمیورتصایندر.شودلیستمعتبرصرافییکدرشدهخریداریتوکنتابمانیدمنتشرکمیبایدشما
.کنیدتبدیلدیجیتالهایارزدیگربهراخودتوکنراحتیبه

ورفتهکپتمارککوینسایتبهاستشدهلیستهاییصرافیچهدرشدهخریداریتوکنبدانیدکهاینبرای
یاوExchangeقسمتدرتوانیدمیجزئیاتبخشدرسپسوکردهجووجستراخودتوکننام

Marketsکنیدمشاهدهراهاصرافیلیست.

.باشدیماتریومفرستادنمانندکارفرآیندونیستخاصیکارانجامبهنیازهمخودتوکنفرستادنبرای

STOوDSOجایگزینهایروش؛ICOشوند؟می

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/cryptourrency-gold/
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آندرالدیجیتهایداراییکهتفاوتاینباباشدمیسکهاولیهعرضههمانهمانندشدهمعرفیروشدواین
تعیینبهاداراوراقکمیسیونشرایطاساسبرDSOوSTOقوانین.شودمیشناختهبهاداراوراقعنوانبهها

.استشده

یهسرماوسرمایهمدیریتبرایایواسطهکهاستبودهایندنبالبهDSOیادیجیتالبهاداراوراقاولیهعرضه
.کردبرگزارراDSOاولینخود،سرمایهصندوقکردنتوکنیازاستفادهباکپیتالچینبالک.باشدگذاری

هایگذاریقانونبامطابقوهاسرمایهباشدهحمایتهاینظارتSTOیابهاداراوراقهایسکهاولیهعرضه
.باشدمیموجود

.باشدمیگذارانسرمایههایسرمایهیدهندهنشاندیجیتالارزهایسکهها،ICOمانندروشدوایندر

نشانDSOعبارتمیانایندر.استبهاداراوراقتوکن،روشایندرزیراباشدمیخاصبسیارSTOروش
.باشدمیشدنتوکنیحالدرچیزهمهکهنیستاینیدهنده

.باشدنمیتوکنوجودبهاجباریهیچوباشدبهاداراوراقوداراییبایدفقطDSOروشدر

هاتشرکازبسیاریهنوزواستشدهوضعایگیرانهسختبسیارقوانینروشدوهرانجامبرایالبته
DSOوSTOاستشدهباعثکهدالیلیازیکیدرواقع،.کنندهماهنگقوانیناینبهراخوداندنتوانسته

.باشدمیگیرانهسختقوانینهمینبگیرندراهاICOجاینتوانند

است؟ICOرقیبIEOآیا

http://www.omidfadavi.me/
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IEOهمانندروشاین.باشدمیصرافیدرکویناولیهعرضهمعنایبهICOانجاممراحلکهتفاوتاینبااست
ارپلتفرمیهاآپاستارتسویازدیجیتالارزهایصرافی.شودمیانجامدیجیتالارزهایصرافیدرآن

درهکاینبرای.نمایندخریداریراپروژهاینهایسکهتوانندمیگذارانسرمایهآندرکهکنندمیدرست
.نیدکاستفادهصرافیخودتوکنازتااستنیازکنیدگذاریسرمایههاپروژهرویبربتوانیدهاصرافی

وکردهبازحسابصرافیآندربایدکنندگذاریسرمایهایپروژهرویبرصرافییکدردارندقصدکهافرادی
.دهندانجامراخودخریدسپسونمایندواریزصرافیدرخوددیجیتالپولکیفبهراخودهایسکه

هبودهدمیگذارانشسرمایهبهراخوبیبسیارسودهاصرافیدرگذاریسرمایههایپروژهحاضرحالدر
روشیناازاستفاده.شودمیافزودهکنندمیاستفادهروشاینازکهکسانیتعدادبهروزبهروزدلیلهمین

.هاپروژهبرایهمواستمفیدهاصرافیبرایهم
اینازاستفاده.شودفراموشکلیبهICOروشاستممکنهاIEOگسترشباکهگفتطوراینتوانمی

.نداردپیدرنیزراقانونیهایسختگیریهمچنینروش

بندیجمع

سوالیاگرپایاندر.بدهیمشمابهرا"چیستico"سوالپاسختاایمکردهسعیمقالهایندر
.بپرسیدماازمقالههمینپاییندرنظراتبخشازتوانیدمیداریدهاروشاینیدرباره

http://www.omidfadavi.me/

