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دارد؟ ICOچه تفاوت هایی با IEOعرضه اولیه صرافی

میاریرمزنگارزهایصرافییکدریافتهانتشارهایتوکناولینفروشوتوزیعواقعدرصرافیاولیهعرضه
یاصرافیاولیهعرضهو،ICOیاکویناولیهعرضه:هستندمتکیروشدوبهدیجیتال،ارزهایاکثرتوزیع.باشد
IEO.کهصرافییکدرهاتوکناولینعرضهInitial Exchange Offeringعالمتباشود،مینامیده

.شودمینمایشIEOاختصاری

اشتهدپروژهتیمبرایبیشتریسودتوانندمیتئوریلحاظازواستآزادعمومبرایهاICOمجامعدرشرکت
پروژهازاریبسیدلیل،همینبه.هستنیزکالهبرداریوتقلبامکانکهاستایگونهبهشرایطاماباشند،
بیشترظتمحافامکانامراینکهکنندمیانتخابراصرافیاولیهعرضهپیشنهاداتاکنونهمدیجیتالارزهای
.آوردمیفراهمراکالهبرداریهایفعالیتمقابلدر

اولیهعرضهپیشنهادباICOسکهاولیهعرضهچگونهکهشدخواهیدمتوجهدیجیتالارزمقالهاینادامهدر
.استمهمتفاوتاینچراوداردتفاوتIEOصرافی

فهرست مطالب 

ارائه توکن ها در عرضه اولیه صرافی چگونه انجام می گردد؟✓
کدامیک از  پلتفرم ها، عرضه  اولیۀ صرافی را انجام می دهند؟✓
عرضه اولیه صرافی و عرضه اولیه کوین چه تفاوتی دارند؟✓
مزایای عرضه اولیه صرافی چیست؟✓
عرضه اولیه صرافی چه معایبی دارد؟✓
جمع بندی✓

سواالت متداول✓

گردد؟میانجامچگونهصرافیاولیهعرضهدرهاتوکنارائه

کوینسازندهپروژهتیمهمانراشودمینامیدهICOکههاکویناولینارائهمجامعدانیدمیچنانکه
وریگردآتواندمیصرافیاینهدف.دهدمیانجامصرافییکراصرافی،اولیهعرضۀولی.کنندمیبرگزار

.بنمایدلیهاوعرضهاینبرگزاریبهاقداماستارتاپیکجانبازآنکهیاوباشدهاتوکنفروشطریقازسرمایه

دهندگانارانتشاستالزمپذیرد،میانجامصرافییکپلتفرمطریقازهاتوکنفروشعملیاتآنکهدلیلبه
صرافیآنبرایراخودهایتوکنفروشبهایازتوافقیدرصدعالوۀبهتوکنارائهبهمربوطالعملحقتوکن،
.نمایندواریز

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/crypto-currency-article/
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ارز،هندهدتوسعهشرکتازکارمزددریافتمقابلدرصرافیآنصرافی،اولیهعرضهمجمعمراسمپایانازپس
ازحاصلسودازدرصدیآنکهدلیلبه.کندمیواردخودرمزارزهایلیستدررارفتهفروشبههایتوکن
توکنارائهرایبتبلیغاتانجاموبازاریابیهایفعالیتزمینهدرحتیگردد،میصرافیعایدهاتوکناینفروش

.داشتخواهدهاییهمکارینیز

کنندایجادکاربریاکانتیکصرافیآندراستالزمکنند،شرکتصرافیاولیهعرضهمراسمدرکهاشخاصی
.بگذارندصرافیپولکیفدرراخودسپردهو

وندنمایمیخریداریراخودنظرموردهایتوکندارند،پولکیفدرکهخودوجوهباصرافی،طریقازسپس
.نمایندنمیواریزتوکنسازندهشرکتبهوجهیمستقیمطوربه

آنمعایبومزایابررسیوهیوبیHuobiصرافیآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

دهند؟میانجامراصرافیاولیۀعرضه ها، پلتفرمازکدامیک

بایننسصرافی.نمودهاندIEOپذیرفتنبهاقدامرمزنگاری،ارزهایهایصرافیازتعدادیحاضرحالدر
نامابراخودصرافیاولیهعرضهبایننس،.استدادهانجامراکاراینکهباشدمیرمزارزهاصرافیاولین

Binanceیاالنچپَدبایننس Launchpadاستنمودهشروع.

در.استBitTorrentهایتوکنفروشصرافی،اولیۀعرضهطریقازتوکنفروشموفقهایمثالازیکی
شفروبهساعتربعیکازکمترعرضدرراخودتورنتبیتهایتوکنترون،شرکت،2019ژانویهتاریخ
بهزمانآندرونمایدکسبخودبرایسرمایهدالرهزار200ومیلیون7توانستبایننسطریقازورساند

.رسیدخودسرمایهسطحباالترین

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/huobi-exchange-training/


www.omidfadavi.me
4

دارد؟چیست و چه مزایا و معایبیIEOعرضه اولیه صرافی 

فروشدرکهبودFetchپروژهطریقازدالریمیلیونششسرمایهکسبموفق،هاینمونهازدیگریکی
.آورددستبهشدموفقثانیه،22زماندربایننسصرافیاولیۀعرضهدرخودهایتوکن

اوکیبیتمکس،چونبزرگیهایصرافیبرسد،IEOزمینهدرهاییموفقیتبهتوانستبایننسآنکهازپس
.دادنداختصاصاولیهعرضهبرایهاییپلتفرمنیزپرایمهوبیوکوکویناکسچنج،

دارند؟تفاوتیچهکویناولیهعرضهوصرافیاولیهعرضه

IEOوICOمجامعتفاوت•

صرافیآناعضایفقطIEOدراماکند،شرکتآندرتواندمیهرکسیتقریبا وبودهعمومیICOمجامع
صرافییکبهخاص،کوینیکشدنمنتشردلیلبهخواهیدمیاگر.کنندخریداریراهاتوکنتوانندمی

شودنمیایجادکوینخریدبرایفروشیخردهمتوسطگذارسرمایهبرایمانعیهیچواقعدربپیوندید،

راICOهرخاصمراحلاینکهجایبهشما.باشدترآسانICOازIEOخریداستممکنمواردبعضیدر
کهنجاآاز.کنیدمیدنبالراصرافیآنازهاتوکنذخیرهوخریداستانداردرویهفقط،بگذاریدسرپشت
.نمایدمیداستاندارعرضه،تاانتشارازرافراینداینجهاتبسیاریازکندمیتعیینراخریدشرایطصرافی

مجامعایندرمعامالتاجرای•
هاولیهعرضهاولیهکوین،سازندگانکوینجدیدفعالیتارائهپروژهفروشآنراانجاممیدهندولیدرعرضدر

صرافی،ارائهتوکنوظیفهایاستکهصرافیانجاممیدهدوخوداودربرابرفروشتوکنبهخریداران
.مسئولیتدارد

،افرادبایستیجهتخریددرIEOمعامالتخریدازطریققراردادهایهوشمندانجاممیگیردولیدر ICOدر
.صرافیثبتنامنمایند

روشهایتشخیصهویتمشتری•
بایداسناد ICOخریدارانبرایشرکتدر.شناساییمشتریانبهفعالیتهایضدپولشوییکمکمیکند

نیزصرافیهاازثبتنامکنندگانجهتبازکردناکانت IEOدر.شناساییوسوابقخودراارائهدهند
.کاربریاسنادیبرایشناساییدریافتمینمایند

هزینههایبازاریابی•
عهدهندهدرعرضهاولیهکوینهمههزینههاییکهجهتبازاریابیوتبلیغاتصرفمیشودرا،گروهتوس

.درعرضهاولیهصرافی،هزینههایبازاریابیتوکنهارا،صرافیهامیپردازند.فراهممیکند

http://www.omidfadavi.me/
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تائیدصالحیتشرکتهایسازندهتوکن•
 ICOازآنجاکهدرعرضهاولیهکوینهیچگونهمحدودیتیوجودنداردپسهرکسیاجازهداردیکمجمع

دو،ابتداصالحیتشرکتهایسازندهتوکنتوسطصرافیهابررسیمیشوIEOولیدر.برگزارنماید
یسکاینکارر.پسازتاییدصالحیتِآنها،مجوزایجادمجمععرضهاولیهرابرایپلتفرمخودمیگیرد

.کالهبرداریراکممیکند

قرارگرفتنکویندرلیستصرافی•
هاولیهدرعرضهاولیهکوین،توکنهاپسازپایانمجمع،درلیستصرافیقرارنمیگیرندولیدرعرض
وفروشصرافی،پسازاتماممجمع،توکنهایانتشاریافتهدرلیستصرافیقرارمیگیردوآمادهخرید

.میگردند

گامبهگامصورتبهcoinexصرافیجامعآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/coinex-exchange/
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چیست؟صرافیاولیهعرضهمزایای

وشدهزیادتوکنبهاعتمادIEOدر.استصرافیاولیۀعرضهدرمهمیمزیتگذاران،سرمایهاعتمادِ•
وودشمیانجامرمزنگاریارزصرافییکنزددرسرمایهشدنجمعزیرا.شودمیکمکالهبرداریریسک

راکنتواعتبارازاطمینانبرایمواردتمامیکند،گردآوریخودبرایایسرمایهخواهدمیکهصرافیهر
بنابرایننمایند،حفاظتخودنامواعتبارازخواهندمیهاصرافیکهآنجااز.کندمیبررسیدقتبه

مجمعدرشرکتبرایراگذارانسرمایهاعتمادکار،این.کنندمیجستجودقتبهراجوانبهمه
عملیاتوکالهبرداریهایفعالیتامکانصرافیاولیهعرضهبنابراین.کندمیبیشترراصرافیعرضه

.بردمیبینازرامشکوک

وجودهبدرهاصرافیزیرا.باشدمیهاتوکنفروشدرامنیتبرقراریاولیه،عرضهمزایایازدیگریکی•
وروشندهفوبسایتشدنهکبحثترتیباینبهوهستنددقیقبسیارمعامالتانجامدرامنیتآوردن

دخالتبدونوهوشمندقراردادتوسطصرافیآنازگذشته.آیدنمیپیشپولکیفآدرسدستکاری
دررانینگصرافیاولیهعرضهدربنابرایندهد،میانجامراهاتوکنفروشمدیریتبرنظارتانسانی،
.نداردوجودامنیتمورد

برخوردارنآازتوکنسازندههایاستارتاپکهاستمزایاییدیگرازصرافیتوسطهاتوکنارائهدرراحتی•
سختاربسیهاتوکنفروشبرایبازاریابیعملیاتوتوکنارائهمجمعِبرگزاریکهآنجااز.شوندمی
ارکاینالعملحقپرداختازایدرحتیکهدارندتمایلهااستارتاپطلبد،میزیادیهزینهوبوده

درصرافیاولیهعرضهمجمعبرگزاریجهتنیازموردبودجۀتامین.بسپارندهاصرافیبهراپردردسر
پلتفرمیقطرازتوانندمیهاتوکنسازندگانآنازگذشته.بودخواهدکمتربسیارآنهابرایICOباقیاس

.نمایندگردآوریخودبرایراجدیدیگذارانسرمایهها،صرافیثابتمشتریان

قرارگرفتنتوکندرلیستصرافی•
وجهکرد،لیستشدنتوکندرصرافییکیازمواردیاستکهدرعرضهاولیهصرافیبایستیبهآنت

خریدار.،بهطورمعمولتوکنهایآناستارتاپدرلیستصرافیواردمیشوندIEOمجمعپساز
 IEOستهمیشهبایدنسبتبهصرافیکهازآنخریداریمیکندواحتمالقرارگرفتنآنتوکندرلی

راردادنبهویژهآنکهدرگذشته،برخیازصرافیهاموردانتقادقرارگرفتهاندکهبرایق.محتاطباشد
.برخیازکوینهادرلیستخود،پولمیگیرند

دیجیتالارزبازاردرهاایرانیدردسربدونفعالیتراه؛VPS:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/vps-iran-cryptocurrency/
https://omidfadavi.me/vps-iran-cryptocurrency/


www.omidfadavi.me
7

دارد؟چیست و چه مزایا و معایبیIEOعرضه اولیه صرافی 

دارد؟معایبیچهصرافیاولیهعرضه

صرفهزینهبرایلیستشدن•
تولیدرستاستکهعرضهاولیهصرافیبرایفروشتوکنهاایمنتربودهوبهینهسازیشدهاس

کن،احتمالداردهزینههایبهفروشرساندنتوکنوحقالعملصرافیبرایشرکتهایسازندهتو
بیتکوینبودهودهدرصد20بهطورمعمولمخارجلیستشدنتوکندرصرافیحدود.زیادباشد

.مبالغفروشتوکنرانیزبرایخودبرمیدارند

محدودیتدرتعدادصرافیعرضهکنندهتوکن•
شتریانیدربرخیمواردپروسهعرضهاولیهصرافیفقطدریکصرافیانجاممیشود،بنابراینبرایم
لتکهعالقمندسرمایهگذاریدرآنارزهستندولیدراینصرافیاکانتکاربریندارندویابهع

انتایجاداک.محدودیتهایکشوری،نمیتوانندحسابیداشتهباشند،مشکلآفرینخواهدشد
.کاربریوتاییداعتباراکانتکاربردرصرافینیزیکپروسهنسبتاطوالنیمیباشد

افزودهشدنامکانشکست•
وکنیکهدرصورتحادثشدناتفاقیبرایصرافیویاورشکستگیصرافی،امکانشکستبرایت

یباآنبهاینصورتکهادامههمکاریصراف.صرافیعرضهآنرابهدستگرفته،نیزپدیدارخواهدشد
.پروژهمشکلخواهدشدوفروشآنتوکنمتوقفمیگردد

http://www.omidfadavi.me/
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تمرکزتوکندردستیکصرافی•
ذراندرعرضهاولیهصرافی،توکنهافقطتوسطیکصرافیارائهمیشود،پسازآنجاکهسرمایهگ

توسطمحدودبهمشترکینیکصرافیمیگردند،احتمالدارداینکارسببشودکهدرآیندهقیمتها
.صرافیدستکاریشود

سلبمالکیتازسرمایهگذار•
سرمایهدریکصرافیمتمرکز،مالکیتکلیدهایخصوصیسرمایهگذاردردستصرافیهاستوخودشان

ممکناستبرایمشترکینتمامیصرافیها،ایننکتهدرستنباشدولی.هاراجابجامیکنند
میسرمایهگذاراندرصرافیهاییکهعرضهاولیهصرافیراانجاممیدهند،مالکواقعیتوکنهایخودن

.باشند

افزودهشدنتقاضابهصورتغیرمعمول•
هتنهاباارزبیشترصرافیهاییکهعرضهاولیهصرافیراانجاممیدهندمشترکینخودرامجبورمیکنندک

ایآنبهرمزنگاریآنصرافیکارکنند،اینامرسببمیشودتادرخواستآنرمزارزباالرودودرنتیجهبه
نسارائهنمونهآنرشدسریعقیمتبایننسکوینبود،کهتوسطصرافیباین.سرعتافزودهمیشود

.گردید

ماینینگدستگاهصدایکاهشغلطودرستهایراه:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/how-to-decrease-mining-noise/
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:شدهارائهمطالببندیجمع

طالبمرویسریعمروریکاینجادرامااست،سادهکافیاندازهبهصرافیاولیهعرضهبحثرسدمینظربه
شودمیآورده

رمزنگاریارزهایسازندههایشرکتتاشدسببوگردیدممنوعچیندرICOبرگزاری2017سالانتهایدر
نای.باشندآیندهدرخودهایپروژهاهدافانجامجهتمالیهایکمکآوریجمعبرایدیگریروشدنبالبه

تاداداجازهآنهابهروشاین.کردندابداعراIEOیاصرافیاولیهعرضهنامبهجدیدیروشهااستارتاپ
نمایندکسبقوانینازپیرویباراالزمسرمایه

یاهاکوینامااست،قدیمیهایICOهمانیاکوینارائهاولینبهشبیهتقریبا صرافیدرارزهااولینارائه
.شوندمیارائهصرافیطریقازگذاران،سرمایهبهمستقیمعرضهجایبههاتوکن

راالزمکاریهمومشارکتمتقاضیباوکردهانتخابراآنهادقتبابایدهاتوکنکردنلیستازقبلهاصرافی
دهندانجام

.شوندمعاملهقابلصرافیدرIEOبرگزاریازپسبالفاصلههاتوکنوهاکوینکهداردوجودامکاناین

اکانتیکایجادبهاقدامصرافیپلتفرمطریقازبایستیدارند،راIEOدرشرکتقصدکهگذارانیسرمایه
یماقدامشده،ارائههایتوکنخریدجهتصرافیدرخودموجودیازاستفادهباآنازپس.نمایندکاربری
.نمایند

:متداولسواالت

چیست؟صرافیاولیهعرضهتعریف

کهاستجاییدرآنهااصلیتفاوتامااست،ICOنوعیفنینظرازIEOیاصرافیاولیهعرضهگفتتوانمی
عرضهجایبهIEOیک،بزنیدحدسآننامازبتوانیداستممکنکههمانطور.شودمیارائهتوکنیاکوین

.دهدمیارائهراهاییتوکنآن،کاربرانمشارکتوصرافیطریقازگذارانسرمایهبهمستقیم

است؟ترامنهاصرافیطریقازتوکنخریدآیا

کلیدیئلهمسیکحلبهزیرابرسد،نظربهترایمنکمیصرافیطریقازکویناولیهعرضهانجاماستممکن
درتاریخیدرهاتوکنفروشگزینههمانمسئلهاین.استانداختهوحشتبهراICOازبسیاریکهپردازدمی

استآینده

وختهفرشود،میعرضههاصرافیدرآیندهدراینکهبرمبنیهاییقولبافقطICOطریقازاغلبهاهاپروژه
نمیلیستهاصرافیدرهرگزICOطریقازشدهارائههایتوکنکهشدهدیدهموارد،بعضیدرولی.شوندمی

.شوند

http://www.omidfadavi.me/
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کهراکوینیواستدادهانجامدقتباراارزاینارائهصرافیکهدانیدمی،IEOطریقازتوکنخریدهنگام
بانخواهدهکاستصرافینفعبهایناینها،همهازگذشته.کندمیاندازیراهدارد،درخشانیآیندهاستمعتقد
.بدهددستازراخودواقعیهایمشتریجعلی،هایتوکنانتشار

مزایا+؟شودمیانجامچطوردیجیتالارزتریدازدرآمدکسب:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
معایبو

کنیم؟شرکتIEOدرچگونه

مطلعIEOیکبرگزاریازهرگاه.استکمنسبتاشوند،میبرگزارصرافیاولیهعرضهبرایکهمجامعیتعداد
:کنیددنبالتوکنخریدبرایرازیرمراحلاستالزمشدید،

.نماییدنامثبتصرافیآندروبیابیدرااستتوکنآنمیزبانکهدیجیتالارزصرافی

.کندمیارائهخدماتنیزایرانیکاربرانبهصرافیآنشویدمطمئنباید

.نماییدکاملراهویتتاییدونامثبتفرآیندسپس

چهباکهیددریابوکنیدتحقیقکند،میعرضهصرافیآنکهدیجیتالیارزدربارهنام،ثبتمراحلطیازپس
.استخریداریقابلارزی

.کنیداستفادهتوانیدمیرمزنگاریارزهایچهازخودنظرموردIEOدرشرکتبرایکهکنیدبررسی

.کنیدپرصرافی،قبولمورددیجیتالارزهایازیکیباراخودحسابمراحل،اینانجامازپس

.نماییدتوکنخریدبهاقدامIEOآغازباکهاستآننهاییمرحله

کدامند؟IEOوICOدرمقرراتوقوانینتفاوت

قانونیایهپیگیریتفاوتکهیابیممیدستمهمیبسیاراندازچشمبهکنیم،مقایسهIEOباراICOوقتی
واستشخصدواینبینفقطمذاکره،حالدرطرفدوبینهاینامهتوافق،ICOمورددر.آنهاستبین
ارائهارخودشناسائیمدارکطرفدوهراینکهمگرکرد،رسیدگییاردیابیدادگاهدرتواننمیراآنهااغلب
.دهند

نیکازوجودیکشخصثالثمدیریتشدهوتنظیمشده،استفادهمیکندکهبهتدوی IEOازطرفدیگر،
.مجموعهاستانداردازقوانین،کمکمیکندوبنابراینهمهمیتوانندازآنقوانینپیرویکنند

اردسازیازآنجاکهکشورهایمختلفسعیدرتنظیممقرراتارزهایدیجیتالبرایآیندهرادارند،ایناستاند
ائهدهندگانمیتواندبهعنوانیکعاملتعیینکنندهبینآنچهقانونیاستوآنچهممکناستخریدارانوار

.ارزهایرمزنگاریرابامشکلروبروکند،اثباتشود

http://www.omidfadavi.me/
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