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11          هنر عرضه اولیه سکه

در سال 2015 به سانفرانسیسکو نقل مکان کردم تا بخشی از این »فعالیت« باشم.

من که در دهه 90 میالدی شاگرد درس خوان مدرسه بودم، همیشه مشغول ورق زدن و مطالعه 

صفحات ماهنامه PC World بودم و در کانال های گفت وگوی مجازی1 خودم را 10 سال بزرگ تر 

از سن وسالم معرفی می کردم. همه این ماجراهای جالب و آدم های دوره گسترش ناگهانی دامنه 

دات کام )com.( حول وحوش شهری به ظاهر اسرارآمیز رخ می داد که 2600 مایل آن طرف تر 

بود؛ سان فرانسیسکو، کالیفرنیا.

این شهر به این علت در زندگی من نقشی محوری داشت که اشتیاق من به کارآفرینی در آن رشد 

کرد؛ به  نظر می رسید مقر اصلی هر شرکتی که در دانشگاه درباره آن مطالعه می کردم، در این شهر 

است. بعد از مدتی متوجه شدم که همیشه مشغول انجام سفرهای منظم به آن شهر هستم، زیرا 

حرفه ام را در نیوانگلند در حوزه فناوری آغاز کرده بودم. 

وقتی در سال 2014 تصمیم گرفتم که شرکت خودم را تاسیس کنم، به سرعت متوجه شدم که 

محدودیت های جغرافیایی من برداشته شده اســت؛ دیگر به دفاتر کاری شرکت ها زنجیر نشده 

بودم و مجبور نبودم که برنامه کاری همکارانم را مد نظر قرار بدهم. فرصت داشتم تا هر جای دنیا 

که می خواهم زندگی کنم. 

در ابتدا، صرف نظر از عشــق به مسافرت و نیاز مالی که داشتم، ســرمایه گذاران و برنامه های 

استارت آپی را دنبال کردم که من را به جاهایی مانند الس وگاس، سنت لوئیس و هونولولو بردند. در 

اکوسیستم فناوری هر کدام از این شهرها حضور داشتم و توانستم دوستانی بسیار صمیمی برای 

خودم دست وپا کنم. به واقع خاک هر شهر را برای سرمایه گذاری آزمایش کردم.

اما همچنان، غالبا خود را در سانفرانسیسکو می دیدم.

در همان حین، این فکر در ذهنم نهادینه شده بود که کالیفرنیا شهری است که رویاها در آن به 

حقیقت می پیوندد )البته، اقرار می کنم که اندکی خیالبافــی کردم(. این مطلب برای مدت ها بر 

صحت و درستی خود پابرجا ماند؛ از دوران »تب طال« در اواسط قرن نوزدهم میالدی و هالیوود 

در اوایل دهه بیستم تا سیلیکون ولی تا پیش از شروع قرن جدید.

به  نظر می رسید افرادی که ایده ها و رویاهای بزرگ در سر دارند به کالیفرنیا می آمدند. من هم آدم 

رویاپردازی هستم. پس من هم به آنجا رفتم.

1.  IRC



ورود من به سانفرانسیسکو رویدادی رویایی بود. یکی از اولین چیزهایی که فهمیدم این بود که 

هر کسی مشغول کار روی چیزی است که هوش از سر آدم می پراند. من با کسانی مالقات کردم که 

دنیاهای واقعیت مجازی وسیعی می ساختند، سخت افزارهایی طراحی می کردند که قرار بود انسان 

را به مریخ ببرند و نرم افزارهایی برای خودروهای بی سرنشین طراحی می کردند. با کسانی ناهار 

خوردم که ارزش بسیاری داشتند و به تمام داستان های دلخراش افرادی گوش دادم که طی دوران 

گسترش ناگهانی دامنه دات کام )که به حباب دات کام معروف شد( اطراف من حضور داشتند. به 

 نظر می رسید که همه افراد بسیار عالقه مند هستند و تمام ایده هایشان بزرگ است.

شبکه تبلیغات کاالیی که در بنجا1 می ساختیم، دیگر احساس حرکت روبه جلو را به ما نمی داد. 

کامال شاهد بودم که وقتی مشغول حرف زدن درباره برداشت ها، نرخ تبدیل و فروش هستم، مردم 

از مقابل چشمانم محو می شوند. درآمدمان که برای یک شرکت تازه وارد عالی بود، افرادی را که 

روی الگوریتم های پیچیده کار می کردند، تحت تاثیر قرار نمی داد. آنها می خواستند حسگرهایی 

بسازند که قرار بود مساله گرسنگی جهانی را حل کند.

من احساس حقارت و کوچکی می کردم.

من از این گوشه به آن گوشه سرک می کشیدم، چون عاشق انرژی و جو حاکم بر آنجا بودم. از اینکه 

هر روز صبح پشت میزم در مرکز تجاری شهر می نشستم، هیجان زده بودم، چون فقط می خواستم 

در آن جو پرشور و پرانرژی باقی بمانم.

واقعا از اینکه آنجا بودم سر از پا نمی شناختم.

ایده ای که ظاهرا دست از سرم برنمی داشت و مدام به آن فکر می کردم، بالکچین بود. بالکچین 

همه  جا وجود داشت، پس من هم بیشتر درباره اش مطالعه کردم؛ با گروه های زیادی مالقات کردم، 

مطالب بیشتری خواندم و بیت کوین خریدم. بالکچین )در قالب مفهومی( و رمزارزها به سرعت 

فضای بزرگی از ذهنم را اشغال کردند.

از آنجا که رمزارز در چهارراه تجربیات حرفه ای و عالئق شخصی  من قرار گرفته بود، مفاهیم 

به طور طبیعی به ذهن من می آمدند. شفافیت و تمرکززدایی از جمله باورهای اصلی بودند، زیرا من 

از آنها درس گرفتم. طی دوران دانشگاه، یک تابستان را صرف بازی با سهام کم ارزش2 کردم و تالش 

1.  Benja
2.  Penny stocks
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داشتم تا زندگی ام را از راه خریدوفروش سهام بگذرانم، بنابراین با طرز کار قیمت سهام سطح II و 

تبادالت آشنا بودم. در دوران دانشگاه، عاشق مطالعه اقتصاد و سیاست های پولی بودم. همان  طور 

که در دنیا مشغول سفر بودم، شاهد چالش های بسیاری بودم که افراد با دولت های محلی داشتند 

و به سرعت به سود و منافع سیاسی و اجتماعی رمزارز پی بردم. 

حتی به صورت سرگرمی هم در این حیطه فعالیت کردم.

در سال 2016، مبحث جدیدی مطرح شد؛ به  لطف قابلیت اسکریپتینگ1 هوشمند بالکچین 

اتریوم، خلق رمزارز بسیار آسان تر از گذشته شده بود )یا شاید هم دقیق تر شده بود. در این کتاب 

به آنها توکن می گوییم(.

همان چند نفری که به پتانســیل فراوان اتریوم پی برده بودند، به شرکت هایی هجوم آوردند که 

کاربردی روشــن و واضح برای فناوری بالکچین تعریف کرده بودند. برای اولین بار، شرکت ها 

می توانستند رمزارز خود را صادر کنند تا اجرای بسیاری از قابلیت ها را تسهیل کنند. این مطلب 

برای شرکت و صنعت بسیار حائز اهمیت بود.

از نظر صنایع، صدور این توکن ها باعث ایجاد جهشی روبه جلو می شد. شرکت هایی که توکن 

قوی تری داشتند، از مشارکت صنایع استقبال می کردند. هر چقدر مشارکت و فعالیت آنها با توکن 

بیشتر می شد، در شبکه اتریوم و به طور کلی، در حیطه رمزارز فعالیت بیشتری صورت می گرفت؛ 

موجی خروشان که همه قایق ها را با خود باال می برد.

شــرکت ها توکن های خود را به صورت بخشــی از فرایند عرضه اولیه ســکه )ICO(2 ارائه 

می کردند. این عرضه ها به مکانیسم تامین بودجه بسیار سوددهی تبدیل شد؛ شرکت ها فرصتی 

برای خرید توکن خود ارائه می کردند که غالبا روشی برای پذیرش پیش سفارش های خدمات یا 

محصوالت شان بود. این حالت شبیه پیش فروش بلیت های پارکی تفریحی بود که می خواست 

بلیت ترن های هوایی خود را چندین ماه جلوتر به  فروش برساند؛ مکانیسمی که ناگهان باعث شد 

بسیاری از توسعه دهندگان نرم افزار برای انجام امور مالی برای  شیوه سنتی سرمایه گذاری فرشته3 

ارزش کمتری قائل شوند.

حدود یک سال پس از انتشار اتریوم، بیش از 250 میلیون دالر از طریق فروش توکن به دست 

1.  Scripting
2.  Initial coin offering
3.  Angel financing



آمد. در زمان انتشار این کتاب، این رقم به سه میلیارد دالر می رسد.

با آنکه بازار عرضه اولیه سکه گرم بود، شبکه تبلیغات کاالی ما، بنجا، در حال رسیدن به دوراهی 

بود؛ باید تصمیم می گرفتیم که آیا می خواهیم شــبکه کوچک و در عین  حال سودده خود را ادامه 

دهیم؛ یا آنکه می خواهیم منابع مالی اضافی تامین و سعی کنیم مقیاس کارمان را گسترش دهیم. 

من گفت وگوهایی با شرکای وندور1 خود داشــتم که یکی از بزرگ ترین شرکت های پوشاک در 

کشور است و از آنها  پرسیدم که چه معایبی در تبلیغات آنالین پیدا کرده اند. همین سه مطلب را 

بارها و بارها شنیدم؛ عدم شفاف سازی در قیمت گذاری، زمان طوالنی تسویه صورت حساب و 

کالهبرداری های تبلیغاتی گسترده در اینترنت. متوجه شدم که این موارد از طریق دفاتر کل عمومی 

توزیع شده2 که هسته اصلی فناوری بالکچین هستند، قابل حل است.

نقطه ها به تدریج به  هم وصل می شدند و تصویر نهایی شکل می گرفت. می توانستیم بنجا را با 

فناوری بالکچین تقویت و توکن صادر کنیم )که سرانجام پذیرفتیم روش اصلی پرداخت ما همین 

باشد(. می توانستیم نیازهای شرکای وندور خود را رفع کنیم و طی اجرای فروش توکن، پیش فروشی 

به راه بیندازیم که منابع مالی مورد نیاز ما را تامین کند.

تصمیم گرفتیم به  جست وجوی طال برویم. در تابستان 2017، پیش از شروع بازار تبلیغات 

توکن محور ما، در بنجا یک عرضه اولیه سکه را با نام بنجا کوین3 به  راه انداختیم.

از آن زمان تاکنون، افکار خودم را در چندین کتاب منتشــر کردم، به شرکت ها درباره پذیرش 

بالکچین )یا راه اندازی عرضه  اولیه سکه شــان( مشــاوره دادم و چون به قانون گذاری و نظارت 
عالقه مند بودم، از من دعوت شد تا یکی از بنیان گذاران بنیاد دولتی عرضه اولیه سکه باشم.4

آیا گفتم که مشغول کاوش بالکچین و رمزارز بودم؟

اکنون در این حیطه فعالیت دارم.

در سال های آینده، حدس می زنم که کتاب های بسیاری به تحلیل رمزارز اختصاص پیدا کنند 

که قطعا دیدگاه فلسفی و تحلیلی عمیقی در این باره ارائه می کنند. ممکن است آنها جایگاه رمزارز 

1.   وندور )Vendor( در زنجیره تأمین، به شــرکت بازرگانی معتبر اطالق می شــود، که تأمین کننده کاال یا خدمات است. خریداران حرفه ای، با 
ارزیابی عرضه کنندگان کاال و خدمات مورد نیاز خود، فهرستی شامل عرضه کنندگان معتبر پذیرفته شده را تهیه می کنند، که در زمان نیاز به یک کاال 

یا خدمات خاص، در کوتاه ترین زمان بتوانند به نیاز خود دست پیدا کنند. این فهرست، وندور لیست خوانده می شود.
2.  Distributed public ledger
3.  BenjaCoin
4.  ICO Governance Foundation
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را از لحاظ تاریخی بررسی کنند، پیامدهای تحول آفرین را در بسیاری از بخش ها در نظر بگیرند یا 

پیامدهای ژئوپولتیکی ارزی غیرمتمرکز را تحلیل کنند. همچنین ممکن است درباره استفاده  های 

غیرارزی از رمزارز بحث کنند.

این کتاب به هیچ  کدام از این موارد مربوط نمی شود.

در این کتاب، من دیدگاه منحصربه فرد و شخصی خود را در جایگاه بنیان گذار یک استارت آپ 

اعالم می کنم که ابتدا به توکن ها به چشم سرگرمی نگاه می کرد و بعدا خود به ناشر توکن نرم افزاری 

تبدیل شد که طی گسترش ناگهانی عرضه اولیه سکه در سال های 2016 تا 2017 در پروژه های 

عرضه به عنوان مشاور حاضر بود.

عالوه بر این، هر مرحله از استاندارد ERC-20 برای تولید و فروش توکن؛ از مرحله ایده پردازی 

و تشکیل تیم تا چگونگی ساخت دستگاه های بازاریابی برای عرضه موفق را از دیدگاه بنیان گذار 

یک کسب وکار خواهید دید. در همین راستا، من، در مقام کارآفرین و مشاور، فلسفه کسب وکار 

شخصی ام و داستان ها و ماجراهایی را برایتان تعریف می کنم.

امیدوارم از خواندن این کتاب همان قدر لذت ببرید که من هنگام نوشتن آن بردم.

همچنین امیدوارم این کتاب قدیمی بشود. قرار نیست که این کتاب دستورالعملی جامع برای 

شما باشد، بلکه در عوض دیدگاهی تاریخی برای یک فناوری و شیوه ای برای فکر کردن است که 

در حال تغییر دنیاست. باور من این است که رمزارز در حال نزدیک شدن به نقطه ای حساس است؛ 

نقطه ای که باعث پیشرفت و پذیرش این فناوری از سوی جریان های اصلی می شود.

همان پیشرفت ها هستند که باعث قدیمی شدن این کتاب می شوند.

بسیار هیجان زده ام.
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بالکچین، فناوری ثبت اسناد است که فهرستی روبه رشد و تقلیدناپذیر از اسناد ارائه می کند. 

هر کدام از این اسناد )بلوک( با استفاده از رمزنگاری به  یکدیگر متصل هستند. به طور معمول، 

بلوک ها، ثبت زمانی )تایم استمپ1(، تاریخ تراکنش و شناساگر )هش نشانگر( دارند تا پیوند خود 

را به بلوک قبلی ثابت کنند. این هش های نشانگر اعتبار مکان بلوک در زنجیره را می سنجند و در 

نتیجه دستکاری و اصالح را بسیار دشوار می سازند.

در بافت بیت کوین، دیگر رمزارزها و این کتاب، بالکچین یک فناوری دفترکل توزیع شده به 

 حساب می آید.

این بدان معناست که از فناوری بالکچین برای ثبت تراکنش ها بین گروه ها در دفتری مشترک و با 

شیوه ای قابل تایید و دائمی استفاده می شود. از این جهت توزیع شده به حساب می آید که این دفترکل 

در یک مکان متمرکز نگهداری نمی شود؛ در عوض در مکان های بسیاری نگهداری می شود و هر 

تراکنش باید از طریق اتفاق نظر گروه های دخیل در شبکه ای معین تایید شود.

چون دفترکل توســط نهادی متمرکز نگهداری نمی شــود و در یک جا قرار ندارد، غیرمتمرکز 

محسوب می شود. این مطلب از جمله مباحث اصلی این کتاب و بسیاری از مقاالت حوزه رمزارز 

و بالکچین است. بر خالف این حالت، نهادی متمرکز )در بافت پولی(، مثل خزانه دولتی یا بانک 

مرکزی، عرضه پول، نرخ بهره و جریان عمومی سرمایه را مدیریت می کند.

البته، با آنکه تصور این حالت برای بسیاری افراد دشوار است، اما نهاد متمرکز نشان دهنده وجود 

ریسکی فراوان است؛ در چنین نهادهایی، اشــخاص بانفوذی حضور دارند که تصمیمات آنها 

همه گیر اســت. حذف این افراد و نهادها به  نفع وجود سیستمی باز و شفاف، بسیار عالی است، 

به ویژه در بافت پولی و سیاسی که این کتاب به آن حیطه ها مربوط می شود.

بیت کوین اولین اقدام گسترده در این راستا محسوب می شود و به  نظر می رسد که اعتبار رمزارز 

بر مبنای بالکچین را اثبات کرده باشد؛ صدها گره تاییدکننده تراکنش وجود دارد، میانگین حجم 

تراکنش های روزانه بیش از دو میلیارد دالر است و پوشش رسانه ای روبه افزایشی از مفهومی وجود 

دارد که زمانی آن را چیزی بیش از یک ایده خریدوفروش ساده نمی دانستند.

بیت کوین استفاده های کاربردی فراوانی دارد، به ویژه وقتی نوبت به تراکنش های بین المللی 

می رسد؛ این حقیقتی است که در اوایل سال 2017 آموختم، یعنی هنگامی  که محصولی فیزیکی 

1.  Timestamp



را با شرکت تجاری ام تامی گود1 عرضه کردم. تاینی کابلز2 کابل های کوتاه هشت اینچی را برای 

شارژ و وصل کردن دستگاه های الکترونیکی می فروخت. وقتی تصمیم گرفتیم که کابل هایمان را 

صادر کنیم، نگران تضمین کیفیت، دوام، زمان حمل ونقل، بسته بندی، توزیع و دیگر موارد بودم. 

پرداخت پول  به کارخانه تولیدکننده، آخرین چیزی بود که ذهن من را به خود مشغول کرده بود.

اشتباهی بچگانه مرتکب شدیم.

به طور ساده لوحانه ای فرض را بر این گذاشتم که با توجه به تعدد روش های موجود برای حواله 

پول به دوستان و آشنایان در سال 2017، گزینه های فراوانی برای پرداخت هشت هزار دالر سفارش 

اولیه داریم؛ کامال اشتباه می کردم.

درگاه های معتمد، نظیر پی پال و ســایر روش های انتقال الکترونیکــی، کارمزدهای اضافی 

می خواستند. دیگر شیوه ها نیز به چندین روز زمان نیاز داشتند، بیش از اندازه ریسکی بودند یا کال 

در دسترس شرکای خارجی ما نبودند. 

بیت کوین روشی کم کارمزد را برای انتقال منابع مالی ظرف چند دقیقه ارائه می کند و نیازی به 

هیچ بانک یا دخالت قانون گذاران ندارد. نبود بانک و دخالت قانون گذاران باعث جلب توجه دیگر 

کسب وکارها نیز شد؛ بیت کوین ارز منتخب بازار سیاه آنالین بود که با نام سیلک رود مشهور بود. 

در واقع بیت کوین شیو ه ای برای انجام مراودات تجاری بدون واسطه است.

با آنکه برای انجام تراکنش های تجاری نظیر این موارد به طور روزافزون از بیت کوین استفاده 

می شود و اینگونه به نظر می رسید که به تک ارز دنیا مبدل شده باشد، اما محدودیت های معناداری 

در خصوص این رمزارز محبوب وجود دارد.

برای مثال، نوسانات شدیدی در ارزش گذاری بیت کوین دیده می شــود. با آنکه قرار نیست 

زمان زیادی را صرف بحث درباره ارزش گذاری کنیم، اما الزم به ذکر است که معادل 500 دالر 

بیت کوین در جوالی 2013 بیش از 30 هزار دالر در اکتبر 2017 ارزش دارد. به طور مشابه، خرید 

معادل پنج هزار دالر بیت کوین در آگوست 2017 باعث ضرر 20 درصدی ارزش آن ظرف چند 

هفته پیش از جهش مجدد شد.

فقط به این علت مثال مذکور را بیان کردم که بگویم با آنکه می توانم زندگی روزمره خودم را با 

1.  Tommy Goode
2.  Tiny Cables
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دانستن این مطلب سپری کنم که با یک اسکناس پنج دالری در فروشگاه سر چهارراه چه چیزهایی 

می توانم بخرم، اما نمی توانم همین مطلب را درباره بیت کوین بگویم )به علت نوسانات شدید 

قیمت بیت کوین(. حتی اگر ارزش آن به طور معمول باال برود، باز هم این مثال نشان دهنده ارزش 

نامعلوم این ارز است که استفاده از آن را در زندگی روزمره دشوار می کند.

مهم تر آنکه، بیت کوین به طور گسترده پذیرفته نشده است. حتی در قبله عاشقان فناوری، یعنی 

سان فرانسیسکو، فقط درصد اندکی از کسب وکارها این رمزارز را پذیرفته اند. عده ای در آمریکا 

هستند که آمریکن اکسپرس یا دیسکاور کارت با خود حمل نمی کنند، زیرا نگران اند که آن کارت ها 

همه جا پذیرفته نشود؛ با وجود اینکه اختالف در پذیرش ویزاکارت در برابر آمریکن اکسپرس فقط 

دو یا سه درصد است. بیت کوین را بسیاری از فروشندگان نپذیرفته اند.

ممکن است علت نگرانی فروشندگان به ارزش گذاری رمزارز ارتباط داشته باشد. همچنین، آنها 

نگران زمانی هستند که برای تایید تراکنش های بیت کوین الزم است. با آنکه سامانه پرداخت ویزا 

می تواند تا 56 هزار تراکنش را در ثانیه پردازش کند، اما تایید تراکنش های سطح متوسط بیت کوین 

ممکن است 43 دقیقه طول بکشد. این مطلب عمال کاربردی نیست. 

با توجه به این محدودیت ها، توسعه دهندگان بالکچین مجبور شدند رمزارزهای جایگزین را 

خلق کنند )که دفتر عمومی و بالکچین مستقل از بیت کوین دارند(. الیت کوین و دوج کوین هر 

دو نسبت به بیت کوین ظرفیت حجم تراکنش باالتری دارند که باعث تایید سریع تر آنها می شود، 

اما هر کدام معایب خود را دارد.

اتریوم، یکی  دیگر از رمزارزهای جایگزین که مبنایی برای اغلب توکن های بحث شده در این 

کتاب است، توسط ویتالیک بوترین در سال 2013 معرفی شد و هدف از آن ساخت نرم افزارهای 

غیرمتمرکز بود. بوترین، یکی از برنامه نویســان همکار در پــروژه بیت کوین، به فرصت بزرگ 

موجود در امکان دخیل کردن زبان اسکریپتینگ برای توسعه نرم افزارهای کاربردی پی برد. او که 

نمی توانست چنین تغییر عظیمی را با بیت کوین به وجود بیاورد، اتریوم را منتشر کرد که از قابلیت 

قراردادهای هوشمند برخوردار بود.

قرارداد هوشمند می تواند بر مبنای شروط، تراکنش را تسهیل، تایید و تقویت کند. با توجه به ذات 

شفاف و عمومی قراردادهای اتریوم، می توان بر مبنای عملکرد کمی، کاربردهای خاصی را توسعه 

داد و تراکنش ها را اتوماتیک کرد.



می توان یک محیط فروش را تصور کرد که در آن قرارداد هوشمند توزیع کمیسیون ها را بر مبنای 

درآمد تولیدشده کنترل و خودکار )اتوماتیک( می سازد؛ یا آنکه منافعی که حیطه امالك ومستغالت 

می توانند با دیجیتالی شدن فروش یا فرایند خرده فروشی از طریق قراردادهای هوشمند کسب کنند 

را مشخص می کند. روشی عالی تر برای اعتمادسازی در تراکنش ها وجود ندارد. شاید قراردادهای 

هوشمند ساده به نظر برسند )به ویژه در مثال های ارائه شده(، اما واقعا تحول آفرین هستند.

بوترین و شــرکایش، به صورت بخشــی از فرایند اســکریپتینگ، امکان خلــق توکن رمزی 

.)Dapp( منحصربه فردی را برای استفاده در داخل نرم افزارهای غیرمتمرکز به وجود آوردند

توکن های داخل یک نرم افزار چیز جدیدی نیستند. برای مثال، بسیاری از بازی های موبایلی 

نوعی پاداش یا سیستم نگهداری امتیاز دارند که بر مبنای توکن های با کد نرم1 است. موضوع جدید 

این اســت که آن توکن ها می توانند وظیفه ای خاص را اجرا کنند و این توکن ها را مستقیما با چیز 

دیگری مثل اتر2 مبادله کنند. 

اگر یک بازی پازل موبایلی مثل هئودوکو3 با توکن رمزی به بهترین بازیکن خود پاداش بدهد، 

ممکن است بازیکنان بتوانند توکنی را که با سختی به آن رسیده اند، در ازای چیزی خرج کنند که 

ارزشی در دنیای واقعی دارد یا آن را برای دوست خود بفرستند. این کار باعث اضافه  شدن الیه ای 

جالب می شود که پیش از این دشوار بود.

مهم تر آنکه، بهره برداری یا استفاده از توکن ها می تواند اجرای تراکنش را در داخل Dapp آسان 

کند. وقتی به شهربازی می روید، معموال ارز رایج را در ازای یک مچ بند یا چند بلیت مبادله می کنید 

که به شما اجازه دسترسی به تجهیزات سرگرمی و سواری را می دهد و دیگر الزم نیست برای هر کدام 

از بازی ها جداگانه از ارز رایج )پول( استفاده کنید. 

فقط یک  لحظه تصور کنید که صف ورود به بازی ها چقدر آشفته می شد.

کاربرد یا سودمندی منحصر به فرد توکن ها باعث می شود که مدیریت اقتصاد درون سازمانی، 

دور زدن کارمزدها و فرایند مبتنی بر یک تراکنش مرتبط با پول فیات، برای ناشر توکن تا حد زیادی 

آسان شده و در عین  حال مانع نوسانات روزمره رمزارزهای اصلی شود.

ناشر توکن این توانایی را دارد که اقتصاد توکن را مدیریت کند، بنابراین ممکن است یک توکن 

1.  Soft-coded token
2.  Ether
3.  Huedoku
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نشان دهنده وظیفه ای خاص در داخل Dapp باشد، به جای اینکه نشانه ای از نرخ مبادله همیشه 

در حال تغییر اتر )ETH(، بیت کوین یا دیگر رمزارزها باشد. با توجه به تغییر قیمت در رمزارزها، 

تصور اینکه به  سبب عملکردی عالی در روز دوشنبه در یک بازی موبایلی 0.1 اتر نصیب تان شود 

و در سه شنبه در ازای همان عملکرد 0.18 اتر و در چهارشنبه در ازای عملکردی حتی بهتر از قبل 

فقط 0.05 اتر به شما بدهند، ممکن است بسیار گیج کننده باشد. استفاده انحصاری توکن به ناشر 

توکن اجازه می دهد تا محیط پاداش دهی پایدارتر و قابل پیش بینی تری خلق کند.

بازی موبایلی تنها یکی از چندین استفاده  عالی برای صدور توکن است. دیگر موارد مورد عالقه 

من بر تمرکززدایی از ذخیره سازی ابری، ارائه روشی امن برای تعامل با دستگاه متصل به اینترنت 

اشیا یا ساخت سیستم احراز هویت قابل اعتماد است.

در بنجا، ما خیلی خوش شانس بودیم که تقاضای روشنی در بازار داشتیم که ما را به سوی تولید 

و فروش توکن هدایت کرد. بنجا به برندهای ســطح باال این امکان را می دهد که با داشتن تجربه 

کاربری منحصربه فردی که چندین کانال و درگاه را دربر می گیرد - از جمله یک نرم افزار موبایلی 

خرید شخصی، یک شبکه نمایش تبلیغات تعاملی، ایمیل و غیره - بتوانند محصوالت خود را به 

 فروش برسانند. بنجا که در سال 2014 رونمایی شد، رشد قدرتمند و پایداری دارد و با درآمد یک 

میلیونی توانست از همان ابتدای سال 2017 به سودآوری ماهیانه برسد.

از آنجا کــه هدف ما رســیدن به مرحله بعدی رشــد بود، از شــرکای خود پرســیدیم که ما 

چه بهبودهایی می توانیم درباره محصول داشــته باشــیم. به طور مداوم، ســه مورد زیر را به ما 

گوشزد می کردند:

وندورها و ناشران، هر دو می خواهند شفافیت قیمتی بیشتری وارد فرایند شود. وقتی فروشنده وارد 

شبکه تبلیغاتی بزرگی می شود تا تبلیغ خود را در آنجا قرار دهد، قیمتی به آنها ارائه می شود، اما هیچ 

حرفی از چگونگی قیمت گذاری یا هزینه های مدیریت شبکه به میان نمی آید. به طور مشابه، ناشری 

که برای تبلیغ امالک خود در سایدبار یک سایت هزار دالر می پردازد، اصال نمی داند که آیا آن شبکه 

بزرگ تبلیغاتی از تبلیغ کنندگان 1050 دالر به  ازای آن می گیرد یا یك میلیون دالر. شبکه های نمایش 

تبلیغات، جایگاه خود را در حالت واسطه ای اهرم می کنند تا نامتقارنی اطالعاتی به وجود آورند و 

این کار برای هیچ کسی جز همان شبکه های تبلیغاتی منصفانه نیست.

ناشران از اینکه دریافتی هایشان مدت زمان زیادی طول بکشد، متنفر هستند. بخش عمده ای 



از صنعت نمایش تبلیغات اینترنتی روی سیستم   مبتنی بر فاکتور کار می کنند و ما روابط فروشنده 

و ناشری را تسهیل می کنیم که سال هاست با یکدیگر کار می کنند، اما همچنان ممکن است 120 

تا 150 روز برای بستن چرخه صورت حساب وقت الزم باشد. در سال 2017، این حالت واقعا 

عجیب و بی معناست.

کالهبرداری تبلیغاتی نیز مساله بزرگ دیگری است. ترافیک غیرواقعی یا ترافیک رباتی منجر 

به ضرر 16 میلیارد دالری در صنعت تبلیغات آنالین آمریکا شده است؛ مساله ای پرهزینه برای 

تبلیغ کنندگانی که اثری منفی بر تصمیم گیری در حوزه تبلیغات در هیات مدیره ها دارد.

بالفاصله متوجه شدیم که می توان با تقویت شیوه تبلیغات از طریق Dapp و توکن های آن و روش 

تبادالت مرتبط با آن دو مورد از سه مورد مذکور را حل وفصل کنیم. سومین مورد، یعنی کالهبرداری 

تبلیغاتی نیز چیزی است که معتقدیم می توان با راهکار بالکچین به موقع آن را رفع کرد.

قصد ما این بود که بازاری خلق کنیم که هر تراکنش را به اشــتراک بگذارد و در نتیجه شفافیت 

واقعی قیمت ارائه  کند. همچنین با انجام تســویه های روزانه درباره تبلیغاتی که با »بنجاکوین« 

به صورت ارز انجام می دهیم، چرخه عمر صدور صورت حساب را به طور فاحشی کاهش  دهیم و 

بازار نقدینگی پدید  آوریم که در آن اقتصاد واقعی بازار دست باال را در اختیار می گیرد.

عالوه بر این، می دانستیم که وضعیت شرکت و شرکا و درآمد ما باعث می شود که به جایگاهی 

قوی در بازار برســیم؛ ما شــبیه باقی توکن ها نخواهیم بود که ایده اولیه شــان را روی دســتمال 

کاغذی نوشتند.

مکان مناسب، محصول مناسب و زمان مناسب را انتخاب کردیم. عرضه اولیه سکه مان را به  راه 

انداختیم؛ رویدادی چندهفته ای که طی آن برای اولین بار توکن برای فروش در دسترس بود. این 

رویداد فروش که ماه ها پیش از آن رخ داده بود که خریداران بتوانند بنجاکوین را در ازای تبلیغات در 

بازار ما تبادل کنند، منابع مالی الزم برای توسعه بالکچین را تامین و امکان ادامه رشد کسب وکار 

ما را فراهم کرد.

بعضی ها عرضه اولیه سکه را با عرضه اولیه سهام )IPO(1 مقایسه می کنند که البته مقایسه ای 

ناقص ولی منطقی است؛ هر کدام نشان دهنده اولین باری هســتند که سهم یا توکنی خاص در 

دسترس عموم قرار می گیرد. تفاوت اساسی آن است که توکن غیرامنیتی، در بافتی که از مقررات 

1.  Initial Public Offering
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مناسبی برخوردار است، مالکیت سهام در یک شرکت را نشان نمی دهد و صرفا کاربرد خود را دارد.

اما همچنان، عرضه  اولیه سکه و عرضه  اولیه سهام شــباهت هایی با یکدیگر دارند؛ هر کدام 

فرایندی پیچیده است که نیاز دارد تا همه شاخه های سازمان ارزش آن را اثبات کنند و شرکتی که از 

دیدگاه های برون سازمانی به صورت بخشی از فرایند توسعه اش استفاده می کند، در نهایت شکل 

خواهد گرفت.

عرضه اولیه سهام با همکاری بانک انجام می شود تا عرضه اش را بیمه کند و مسئولیت خرید و 

بازاریابی سهام برای سرمایه گذاران را بر عهده بگیرد. در عرضه  اولیه سکه، این خود شرکت است 

که مسئول انجام کارها و تحویل توکن به خریداران است.

مراحلی که برای رسیدن به دوره فروش عمومی برداشته می شود، پایه  و اساس این کتاب است، 

اما مسیر بنجا تنها شیوه راهبرد صدور و فروش توکن نیست.

شــرکت ها می توانند توکن را برای هر هدفی در هر مرحله از چرخه عمر محصول خود صادر 

کنند. در کنار کسب وکارهای موجود، ده ها نفر حضور دارند که میلیون ها دالر از هیچ )یعنی ایده ای 

ذهنی(، تیمی قوی، مجموعه ای از اسناد متقاعدکننده و سخنرانی ها کسب می کنند.

این آزادی ممکن است شورانگیز باشــد، اما اجزای قابل توجهی در آن قرار دارند که به ویژه به 

افرادی مربوط می شــود که پروژه ها را با اهداف نابکارانه راه اندازی می کنند یا کسانی  که درباره 

محصولی که قصد ســاختن آن را دارند وعده های بزرگ می دهند، بدون آنکه نقشــه، تجربه یا 

توسعه دهنده ای برای ساخت آن در اختیار داشته باشند. بعضی افراد درباره محصولی که در دست 

توسعه دارند، مداوم و دائما دروغ می گویند و میلیون ها دالر کالهبرداری می کنند و بعد از آن محو 

می شوند. البته این حالت همیشه پنهان نیست: توکن بی مصرف اتریوم1 فقط با یک صفحه ساده 

وب ســایت تقریبا 100 هزار دالر به جیب زد که در آن صفحه به خریدارانش علنا می گفت آنها 

نخواهند توانست از این توکن برای »هیچ  کاری، مطلقا هیچ  کاری« استفاده کنند. 

به عنوان یکی از اعضای جامعه استارت آپی که با روند تامین منابع مالی مواجه بوده و شرکت های 

بزرگ بســیاری را دیده که یکی پس از دیگری برای انعقاد قراردادهای بزرگ با شکســت مواجه 

می شدند، نوشتن آخرین پاراگراف برایم بسیار مالل آور است. بازیگران بد واقعیتی تاسف بار در 

سیستمی با موانع کوتاه نظیر این مورد هستند و مثالی کامل برای این مطلب اند که چرا نهادهای 

1.  Useless Ethereum Token (UET)



نظارتی، نظیر کمیسیون اوراق بهادار و مبادالت سهام در آمریکا وجود دارد.

یک اقتصاد غیرمتمرکز بدان معناست که هیچ راهی برای برپاداشتن دیوار یا قدغن کردن افرادی 

که می دانیم دردسرساز هســتند، وجود ندارد. در عوض، نقطه کنترل اجتماعی سفت وسختی 

داریم؛ می توانیم درباره بهترین رویه حرف بزنیم و تا زمانی درباره آن فریاد بکشیم که خریداران 

توکن توجه شان به ما جلب شود. میلیون ها دالر در طرح های عرضه اولیه سکه نیست و نابود شده 

است. همین مطلب باعث شد که ماموریت اول من آن باشد که پیش از آنکه بازیگران بد بتوانند این 

فناوری نوپا و تحول آفرین را از بین ببرند، مانع ورود آنها به فرایند بشوم.

این کتاب درباره روشی است که معتقدم بهترین است.
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با آنکه شرکت های بزرگ بسیاری وجود داشته اند که مبالغ هنگفتی از راه ایده پردازی برای 

خود تامین مالی کرده اند، از جمله شرکت هایی که قبال به آنها اشاره کردیم، اما باید در ابتدا به 

سوءبرداشت های موجود درباره صدور توکن پاسخ بدهیم؛ تامین منابع مالی از طریق صدور 

توکن کار آسانی نیست.

مسیری که برای گرفتن پاسخ »بله« از سرمایه گذار باید طی کرد، شبیه مسیری است که باید 

برای گرفتن پاسخ »بله« از زبان خریدار توکن طی کرد.

گفته می شود که به  ازای هر یك هزار ســرمایه گذار فرشته، ممکن اســت یک بنیان گذار 

استارت آپ به مرحله معرفی و ارائه محصول خود برسد و بعد از برگزاری 10 جلسه فقط یك 

نفر را متقاعد کند که سرمایه گذاری کند. این یعنی یک دهم درصد و بسیاری از سرمایه گذاران 

فرشته ممکن است چکی را بنویسند که فقط برای چند ماه کافی باشد؛ زیرا آنها از نرخ شکست 

گاه هســتند. در حالی  که اعتقاد بر این است که نرخ موفقیت برای رسیدن به  استارت آپ ها آ

تصمیم »مثبت« )پاسخ بله( در صدور توکن باالتر اســت )تا حدود 10 برابر که بستگی به 

مخاطب شما دارد(، میانگین اندازه سرمایه گذاری بســیار کمتر است. به عنوان یک ناظر و 

مشارکت کننده در چندین رویداد فروش توکن، خریدارانی را دیده ام که سفارش های بسیار 

زیاد و زیر 10 دالر برای توکن هایی قرار می دهند که فقط چشم شان آنها را گرفته است و ارزیابی 

دقیقی در مورد آنها انجام نمی دهند.

ممکن است صدور توکن مســیری کوتا ه تر برای دســتیابی به موفقیت به  نظر برسد، زیرا 

شفافیت و فراوانی بیشــتری در آن وجود دارد. برای مثال، شرکتی که پنج سرمایه گذار جدید 

در هر ساعت اولین روز فروش خود جذب می کند، از استارت آپی که یک هزار سخنرانی در 

اولین روز انجام می دهد و امیدوار است چند هفته بعد جلسه مالقاتی برگزار کند، جذاب تر 

به نظر می رسد.

موضوعی که بــر پیچیدگی این کار می افزاید، تمایز مهمی اســت کــه باید لحاظ گردد: 

خریداران توکن در شرکت سرمایه گذاری نمی کنند. یکی از تفاوت های ظریف و در عین  حال 

مهم در خصوص تطبیق با نهادهای قانون گذار این است که که نباید انتظار سود، سود سهام یا 

تقسیم سود داشت. در عوض، فروش توکن باید به صورت پیش فروش موجودی  جهت تامین 



مالی برای کارهای توسعه ای در نظر گرفته شود؛ شبیه به پذیرش پیش سفارش های تسال1 برای 

تخفیفات جدید ماهانه )یا ساالنه( که پیش از تحویل انجام می شود.

در این شیوه، سخنرانی یا ارائه برای خریدار توکن اساسا با سخنرانی درباره سهام متفاوت 

است؛ قصد شما این نیست که پذیرنده را متقاعد کنید که سازمان شما ارزش سرمایه گذاری 

دارد، هدف شما باید این باشد که پذیرنده بداند با داشتن محصول یا سرویس شما به ارزشی 

سودمند دست می یابد. از بسیاری جهات، این سخنرانی بسیار دشوارتر است. 

به علت فروش توکن، چالش هایی عملیاتی برای شرکت به وجود می آید، زیرا فروش توکن 

باعث ایجاد مسئولیت می شود. پس از آنکه محصول تهیه شد، شرکت متعهد به تحویل دهی 

است. پیش فروش موجودی برای کسب وکارهای تثبیت شده که قبال محصول را ارسال کرده اند 

)مثل تسال( ساده است، اما هر چقدر ســازمان از ثبات کمتری برخوردار باشد، این مساله 

پیچیده تر می شود.

این مالحظه اولین موضوعی است که باید در ایده پردازی در نظر بگیریم؛ کسب وکار شما 

باید پیش  فروش موجودی را توجیه کند، هم بر حسب اقتصاد درون سازمانی کسبوکار و هم 

از نظر مصرف کننده بالقوه.

کسب وکار جدید
توکن های زیادی وجود دارد که توسط شرکت های جدید صادر شده اند و کار خود را از خانه 

اول شروع کرده اند. در اینجا، اولین گام بسیار ساده است؛ با نرم افزار معروف بعدی دنیا همراه 

شوید و آماده باشید که دنیا را دگرگون سازید. البته ممکن است به این سادگی ها هم نباشد.

اولین گام هم به همان اندازه چالش برانگیز است؛ برای رفع مشکلی واقعی دنبال ساخت و 

طراحی محصول یا سرویسی خاص باشید؛ محصولی که از لحاظ فنی با مدل کسب وکاری 

قوی امکان پذیر باشد. مشاهده می کنید که کار آسانی نیست.

چه کســب وکار جدید محصولی را عرضه کند که تا به  حال نظیرش وجود نداشــته، چه 

محصوالت فعلی را تکرار کند، من کارآفرینان را تشــویق می کنم تا مدل  کسب وکار خود را 

طراحی کنند و بدین  صورت بتوانند درباره منابع کلیدی، طرح های پیشنهادی ارزشی، ارتباط 

1.  Tesla
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با مشتری، کانال ها، بخش های مشتریان، ساختارهای هزینه ای و جریان های درآمدی فکر 

کنند. همان طور که هر کدام از این موارد در طرح کسب وکار سنتی ارائه خواهند شد، در اسناد 

عرضه اولیه سکه نیز ارائه می شوند.

این اقدام ممکن است مانع بزرگی باشد؛ انتظار می رود که کارآفرینان باانگیزه تصمیماتی 

درباره محصوالت بگیرند که هیچ طرح مالی، طرح مشتریان یا طرح محصولی در دنیای واقع 

برایش وجود نداشته باشد و در نتیجه هیچ درآمدی به دست نیاورند. 

در کسب وکاری بالقوه، جایی  که نیاز به تامین منابع مالی باشد، کارآفرین چیزی جز بهترین 

حدس وگمان خود و تحقیقات عمومی ندارد.

این تحقیقات ممکن اســت از منابع مختلفی حاصل شــده باشــند، اما کاربردی ترین 

تحقیقات زمانی پیدا می شــود که مشغول ســاختن کسب وکاری باشــیم که هدفش تکرار 

محصوالت و سرویس های موجود است. عبرت گرفتن از اشــتباه و خطای دیگران قانونی 

خوب در کسب وکار و زندگی است. 

برای مثال، به iPod )آی پــاد( توجه کنید؛ انقالبی ســخت افزاری و نرم افزاری در تجربه 

کاربر که باعث شد دستگاه پخش MP3 از پروژه ای شکست خورده به پروژه ای تحول آفرین 

مبدل شود. در سال 2012، شرکت کالر لبز1 در ازای اپلیکیشنی برای پخش ویدئوهای زنده 

در رســانه های اجتماعی حدود 41 میلیون دالر منابع مالی به دســت آورد. البته، به سرعت 

شکست خورد. سه سال بعد، شرکت پریسکوپ2 همان محصول را عرضه کرد، ظرف چهار 

ماه به 10 میلیون حساب  کاربری رسید و به سرعت از طرف توئیتر خریداری شد. این اتفاق 

همیشه رخ می دهد.

کارآفرینانی که به مجموعه ای از داده ها برای کار کردن مجهز باشند، مسیری روشن برای 

شناخت مشتریان خود دارند. در نتیجه، منحنی یادگیری و شناخت به طور قابل توجهی کوتاه 

می شود و مسیری مستقیم تر به تناسب رویایی بازارـ  محصول منجر می شود.

اصطالح »تناسب محصولـ  بازار«3 توســط اندی راچ لف4 مطرح شد که هم بنیان گذار 

1.  Color Labs
2.  Periscope
3.  Product-market fit
4.  Andy Rachleff



بنچ مارک کپیتال1 بود. او می گفت که یک بازار بزرگ اولین و مهم ترین بخش هر کسب وکاری 

است. او می گفت اگر بازار به  اندازه کافی بزرگ باشــد، تیمی بااستعداد همیشه راهی برای 

پاسخگویی و جذب بخشی از آن پیدا می کند.

راچ لف به طور زیرکانه ای تناســب بازارـ  محصول را در این مطلــب خالصه می کند که 

»شناخت فرضیه ارزشــی مجاب کننده چیزی اســت که من آن را عامل رسیدن به تناسب 

محصولـ  بازار می دانم. فرضیه ای ارزشی مشخصه هایی را مشخص می کند که باید بسازید، 

مخاطبانی را معلوم می سازد که احتماال به محصول/سرویس شما اهمیت می دهند و آن مدل 

کسب وکار باعث می شود مشتری محصول شما را بخرد.« به عبارتی دیگر، هیچ چیز به  اندازه 

بازاری وسیع مهم نیست.

در حقیقت، نبود تناســب محصولـ  بازار محتمل ترین خطا و اشتباهی است که به تکرار 

محصوالت کنونی منجر می شود. فرد ویلسون2، یکی از ســرمایه گذاران خطرپذیر ساکن 

نیویورک، تناســب محصولـ  بازار را به این صورت تعریف می کند: »رسیدن به نقطه ای که 

در آن بازار محصول شما را می پذیرد و خواهان آن است.« از جایی به بعد، راهکار موجود به 

نتیجه مطلوبی نمی رسد.

درک اهمیت تناسب محصولـ  بازار چندان دشوار نیست، همچنین درک این حقیقت نیز 

دشوار نیست که داده ها در مسیر یافتن این تناسب کمک بزرگی به شما می کنند.

پرسش واقعی آن است که چرا پخش کننده MP3 موفق نشــد هجوم آی پاد را ببیند و چه 

عواملی باعث شد که پریسکوپ موفق شــود، آن هم در جایی  که کالر لبز شکست سختی را 

متحمل شد.

وقتی کالر در سال 2012، مشغول کار در حیطه پخش آنالین و زنده ویدئو بود، سیگنال های 

بازار قوی بودند. اکثر فروشگاه های گوشی های همراه در جهان به  سمت گوشی های هوشمند 

گرایش پیدا کرده بودند )که در سال 2013 رخ داد( و اپل در شرف انتشار گوشی های هوشمند 

سازگار با نســل چهارم اینترنت بود؛ این بدان معناست که مشــتریان بیشتری گوشی هایی 

خواهند داشت که دوربین آنها کیفیت بهتری دارد و قرار است در اینترنت با سرعت بیشتری 

1.  Benchmark Capital
2.  Fred Wilson
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فعالیت کنند.

به  نظر می رسید که بازاری بزرگ برای پذیرش اپلیکیشن ویدئویی ساختارشکن آماده باشد.

با آنکه می دانیم بازار عمومی در حال گرایش پیدا کردن در جهت مورد انتظار بود، شکست 

کالر بر این مطلب داللت داشــت که آنها هرگز درکی قوی از نیاز کاربران خود نداشتند. در 

انتهای مسیر، مشخص بود که کاربران اصلی این اپلیکیشن دانشجویان هستند. کالر پیش بینی 

نکرد که بیشتر دانشجویان دانشگاهی چرخه به روزرسانی ساالنه گوشی هوشمند خود را انجام 

نمی دهند و همه گیر شدن نسل چهارم اینترنت )4G( نیز بسیار کند پیش می رفت. همچنین 

باید به این نکته توجه می کرد که شهرهای دانشگاهی در رده های باالی فهرست اپراتورهای 

مخابراتی به منظور استقرار تجهیزات اینترنت پرسرعت قرار ندارند.

به  عبارتی دیگر، مخاطبــان اصلی کالر قرار نبود دوربین های باکیفیت یا ســرویس های 

پرسرعت روی گوشی خود داشته باشــند. با توجه به زمانی که الزم است تا فناوری همه گیر 

شود، پریسکوپ توانســت همان محصول را به همان گروه از کاربران ارائه کند و در نهایت 

برنده این رقابت شود.

پس از آمادگی، طرح خود را به کســانی عرضه کنید که احتماال با آن مخالفت می کنندـ  

هم تیمی ها، رقبا، دوستان بدبین، دوست و آشــنا و فامیلی که از شما متنفر است؛ هر کسی 

که شدـ  و از آنها بخواهید که فرضیات شما را به چالش بکشند. اگر آنها نتوانستند به منافع و 

مزایای مربوطه پی ببرند، حواس تان را جمع کنید. بهترین توکن ها آنهایی هستند که منفعت 

و بهره شان واضح و روشن است، حتی برای کســانی  که قصد خرید، نگهداری یا استفاده از 

آن را ندارند. وقتی سرمایه گذاری جسورانه  و صدور توکن های شما در دسترس همگان قرار 

می گیرد، مردم تالش می کنند تا به طور پیوسته نواقص کار شما را آشکار کنند. هدف شما باید 

این باشد که پاسخ ها و واکنش هایتان به این قضیه روشن و شفاف باشد؛ با انجام این اقدام به 

نتیجه مطلوب می رسید.

وقتی مدل کسب وکار شما به نقشه ای مجهز باشد که مسیر روشنی برای رسیدن به تناسب 

بازارـ  محصول در آن مشخص شده باشد و بعد از آنکه مدل را به قوم وخویش تان )که از شما 

متنفر است( عرضه کردید، شالوده موفقیت کار برای یک عرضه اولیه سکه مهیا می شود.



کسب وکارهای موجود
فرایند ایده پردازی برای پروژه توکن فقط مختص کسب وکارهایی نیست که به تازگی شکل 

گرفته اند. حتی اگر کسب وکار به تناسب محصولـ  بازار دست یابد، همچنان پرسش هایی 

وجود دارد که منتظر پاسخ شما هستند.

هیچ پرسشــی بزرگ تر از این نیســت که چگونه یک کسب وکار توانســته  تا کنون بدون 

بالکچین فعالیت کند و به این نقطه برسد و چرا  اکنون باید تغییراتی در خود اعمال کند. بیشتر 

افراد متعجب می شوند که چگونه چنین پرسش ســاده ای می تواند خونسردی یک صاحب 

کسب وکار را از بین ببرد.

همه کســب وکارهایی که این تغییر را در نظر می گیرندـ  چه بزرگ باشند چه کوچک، چه 

جدید باشــند چه قدیمیـ  به کاربردی روشــن از بالکچین نیاز دارند تــا امکان حرکت در 

ورای مرزهای تامین  مالی توکن محور را ایجاد کند. باید به  گونه ای به محصول و مشــتریان 

خدمات رسانی کند که بهبودی واقعی نسبت به راهکاری مبتنی بر پایگاه داده باشد.

عالوه بر این، کســب وکار فعلی باید بادقــت ببیند که آیا تیمش به تجهیــزات کافی برای 

مدیریت این انتقال فناورانه بزرگ دسترسی دارد یا خیر و آیا آن فناوری در طرح ها و تیم های 

فعلی تحول آفرین است یا خیر.

ممکن است خیلی  ساده به واسطه زرق وبرق این فناوری جدید و امید به تامین مالی موفق 

راه را گم کنیم، اما به کسب وکارهای فعلی می گویم که بادقت ببینند آیا نیاز به انجام چنین تغییر 

بنیادی دارند یا خیر. آیا می خواهید سری را که درد نمی کند، دستمال ببندید؟

کســب وکار فعلی باید در این نقطه توجه خاصی به برخی مســائل داشته باشد؛ احتماال 

شرکت در بخش شناخت برند سرمایه گذاری کرده و جامعه ای از مشتریان و حامیان را ساخته 

است. آیا صدور این توکن باعث اختالل در شــناخت برند کنونی می شود؟ آیا صدور توکن 

باعث می شود که ارتباط ما با شرکای برون سازمانی با خطر مواجه شود؟

در عین  حال، باید این مطلب را در نظر بگیرید که آن جامعه مشــتریان و حامیان چگونه 

می تواند به صورت بخشی از اقدام بازاریابی عرضه اولیه ســکه فعال شود. غالبا، گردآوری 

فهرستی از گروه های عالقه مند و فعال، وقت گیرترین کار در فرایند برنامه ریزی عرضه اولیه 
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سکه در نظر گرفته می شود و هر نوع مسیر میانبر در این فرایند می تواند کمکی بزرگ تلقی شود.

تشکیل تیم
ویلیام آ. ساهالم1، از مدرسه کســب وکار هاروارد، مشهور اســت که اصرار دارد بیشتر 

طرح های کسب وکار جوهر زیادی را صرف اعداد و ارقام می کنند، در حالی  که هیچ توجهی 

به مهم ترین موضوع نمی کنند؛ تیم.

یسد: »وقتی طرح کسب وکار جدیدی به دستم می رسد، همیشه بخش رزومه را  او می نو

ابتدا می خوانم. نه به این علت که افراد حاضر در آن طرح ســرمایه گذاری جسورانه جدید، 

مهم ترین موضوع هستند، بلکه چون بدون وجود تیمی درست و مناسب، دیگر هیچ بخش 

دیگری از ماجرا اهمیت ندارد.«

نظریه وی برای مدتی افراطی در نظر گرفته می شد، اما رویکرد او در شیوه کار سرمایه گذاران 

فرشته و سرمایه گذاران خطرپذیر به امری رایج مبدل شــد. این نظریه برای کسب وکارهای 

جدید و کنونی که قصد صدور توکن دارند، بسیار حائز اهمیت است. کسب وکارها باید این 

بخش را از ابتدا حین ساخت تیمی جدید، طی تشــکیل تیم رهبری سازمانی برای پیگیری 

روند صدور توکن یا حتی برای راهنمایی فرایند ارزش یابی گروهی یا فردی در تیم های فعلی 

در نظر داشته باشند.

مرحله تیم ســازی یا تشــکیل تیم، نقطه ای عالی برای طرح پرســش های بزرگ است: 

»می خواهید شخصیت شرکت شما چگونه باشد؟« زاپوس2، یکی از خرده فروشان محبوب 

کفش، چندین ارزش اصلی را طی مراحل اولیه شــکل گیری اش تعریف کــرد. عنوان این 

خرده فروش به تنهایی گویای سبک وسیاق کار آنهاست؛ ارزش های اصلی خانواد ه زاپوس. 

آنها 10 نکته کلیدی را در طرح خود مطرح کردند:

از•طریق•ارائه•خدمات•باعث•تعجب•همگان•شوید.••
با•آغوش•باز•از•تغییر•استقبال•کنید.••
اندکی•سرگرمی•و•کارهای•عجیب•طراحی•کنید.••

1.  William A. Sahlman
2.  Zappos



ماجراجو،•خالق•و•آزاداندیش•باشید.••
به•دنبال•رشد•و•یادگیری•بروید.••
از•طریق•ارتباطات،•روابط•آزاد•و•صادقانه•ای•شکل•دهید.••
تیمی•مثبت•اندیش•تشکیل•دهید•که•مثل•خانواده•کنار•هم•هستند.••
با•کمترین•منابع•و•تجهیزات•به•دنبال•بیشترین•بازده•و•عملکرد•باشید.••
مشتاق•و•متعهد•باشید.••
•فروتن•باشید.••

زاپوس از هم تیمی هایش خواست تا ارزش های شخصی خود را به  اشتراک بگذارند و از این 

طریق ارزش های زاپوس شکل گرفت. سپس، آنها را با یکدیگر ترکیب کرده و برای کارکنان 

فعلی آزمایش کردند.

این گفت وگویی است که شرکا باید در ابتدای مسیر با هم داشته باشند. هر کدام از اعضای 

تیم بخشــی از زمان محدود خود را صرف ایــن پروژه می کنند و درک اهــداف، انگیزه ها و 

باورهای آنهاـ  تا آنجا که از عهده شما برمی آیدـ  مهم است. 

هنگام مصاحبه اعضای احتمالی تیم در بنجا، غالبا از متقاضیان می پرسیدم که فکر می کنند 

شغل بعدی که پس از این کار به ســراغش خواهند رفت، چه خواهد بود. این پرسش باعث 

تقویت حس درک و شناخت بین سازمان و کارکنانش می شود؛ اگر کارمند بگوید که دوست 

دارد خودش شرکتی را تاسیس کند، آنگاه این مطلب نشان می دهد که شاید فردی خوب برای 

بر عهده گرفتن مسئولیت های بنیان گذاری باشد.

این درک و شناخت باعث می شود که سازمان کارهای مجاب کننده و جالبی ارائه کند که به 

 نفع رشد کارکنان اســت. این حالت بردـ  برد است و هنگامی   که مشغول کار در چالش های 

شدیدی هستید که به فناوری های راهبردی جدیدی نیاز دارند، بسیار اهمیت می  یابد.

تقسیم بندی روشن وظایف و مسئولیت ها بســیار حائز اهمیت است. در بیشتر پروژه ها، 

تیم ایده آل متشکل از بنیان گذار فنی، بنیان گذار کسب وکار و چند مشاور است. این مجموعه 

ساده و محدود از اعضای تیم باید حداقل کاغذبازی سازمانی و امور باالسری را داشته باشد 

و مسئولیت همه آنها نیز روشن و واضح باشد. گهگاه با استارت آپ یا پروژه ای مواجه می شوم 

که بیش از یک بنیان گذار کسب وکار دارد، اما هرگز نمونه ای را ندیدم که چنین آرایشی از افراد 
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در یک سازمان الزم باشد.

تیم ها باید تا حد امکان ناب1 باشند، زیرا نیازها و محوریت کار استارت آپ ها غالبا با گذر 

زمان تغییر می کند. اگر استارت آپ  میزان امور باالسری را در حداقل مقدار ممکن نگه دارد، 

شانس خود را برای موفقیت بسیار زیاد می کند.

بنیان گذار فنی
یافتن یک بنیان گذار فنی همه فن  حریف همیشه سخت بوده اســت. قطعا این حالت در 

شهرهایی صدق می کند که خارج از جریان های اصلی فناوری قرار دارند، مثل سنت لوئیس 

و لس آنجلس، اما این مطلب حتی در سیلیکون ولی نیز صدق می کند. رقابت بر سر جذب 

توسعه دهندگان ماهر شدید است و همان طور که بازار رمزارزها به قله های جدید می رسد، 

الیه ای اضافی از پیچیدگی وجود دارد؛ اکنون، کارکنان بخش فنی بیش از گذشته درآمد دارند، 

بازار را دگرگون می کنند و آن را برای جذب افرادی که مهارت  های توسعه دهندگی دارند، به طور 

فزاینده ای دشوار می سازند. 

من ماجراهایی درباره تازه فارغ التحصیالن دانشگاه استنفورد شنیده ام که با حالت مستی 

وارد مقر اصلی گوگل2 می شــوند و با حقوق روزانه 150 هزار دالر از آن خارج می شوند. با 

افرادی مالقات داشته ام که تصمیم داشتند در فضای کار اشــتراکی سان فرانسیسکو خود را 

قایم کنند، توکن خود را عرضه کنند و 10 میلیون دالر در کمتر از شــش روز به جیب بزنند. 

سوال اینجاست: در این محیط، چگونه می توان یک بنیان گذار فنی را تشویق و جذب کرد؟

پاسخ در انگیزه فردی خالصه می شود. وقتی وظیفه استخدام متخصصان فنی بر عهده من 

گذاشته شده بود، غالبا به دنبال آن بودم که بدانم چه  کسی در اوقات فراغتش کار می کند. اگر 

متقاضی در پروژه های منبع باز ســهیم بود، برای نگاه به پروفایل این افراد وقت می گذاشتم. 

پروژه های جانبی چیزهای زیادی درباره افراد در اختیار شما قرار می دهد.

شاید ساده به  نظر برسد، اما هرچه عالئق شخصی بنیان گذار فنی را با ماموریت پروژه خود 

هم راستا کنید. به احتمال زیاد، بنیان گذار فنی معتمد و خرسندی خواهید داشت. تماشای 

1.  lean
2.  Googleplex



شــرکتی که فکر می کند می تواند با پول در افراد انگیزه ایجاد کند، بسیار دردناک است؛ این 

کار را نکنید.

در زمان انتشار این کتاب، من به شرکت ها توصیه می کنم که توجه کمتری به تخصص در 

بالکچین در استخدام افراد کنند و به عالقه و توانایی بر یادگیری تمرکز بیشتری داشته باشند. 

توسعه دهندگان کافی که تجربه الزم برای رهبری پروژه های بالکچین را داشته باشند، وجود 

ندارند. امیدوارم این حقیقت به زودی تغییر کند.

یکی از مسیرهای جایگزین که من می دانم بسیاری افراد از این مسیر می روند، استخدام 

تیمی از توســعه دهندگان تازه کار و انعقاد قرارداد با یک متخصــص بالکچین برای آموزش 

کارکنان به  مدت چند هفته یا چند ماه اســت. با آنکه این مسیر ممکن است باعث کند شدن 

مرحله توسعه اولیه شود، ساده تر از رقابت بر سر جذب متخصصان تمام وقت است. 

در همان دوره آموزشی است که می توانید فردی را که شایسته رهبری اقدامات فنی است، 

مشخص کنید.

 مانند همیشه، اعتماد کلید اصلی اســت، به ویژه در موضوعاتی که دربردارنده پول های 

هنگفت است و بنیان گذار فنی نیز تنها کار می کند. در این حیطه، احتیاط الزم را مبذول دارید.

بنیان گذار کسب وکار
در سوی دیگر این طیف، تا دل تان بخواهد بنیان گذار کسب وکار وجود دارد. این را من به  

شما می گویم که خودم بنیان گذار کسب وکار هستم!!!

سوءتفاهم نشود؛ بنیان گذاران کسب وکار نقشی حیاتی در سازمان ایفا می کنند، اما افراد 

زیادی وجود دارند که می توانند چنین کاری را انجام دهند. می توان بنیان گذار کســب وکار 

را در هر شــهری در آمریکا پیدا کرد، مهارت های کسب وکار به راحتی بین صنایع و بخش ها 

انتقال پذیر هســتند و معموال عرضه در این بخش بیش از تقاضاست. فقط بنیان گذاران فنی 

مشکل پسند هستند.

احراز صالحیت برای این نقش ارتباط کمی با مهارت های بنیان گذار کســب وکار دارد و 

بیشتر به عالقه و نسبت بنیان گذار کسب وکار به مســاله و موضوع مربوط می شود. در بیشتر 

موارد، بنیان گذار کسب وکار کسی است که سخنرانی و ارائه  ها را رهبری می کند: به احتمال 
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زیاد آنها افرادی هستند که جلسات مالقات  را مدیریت و با ســرمایه گذاران و شرکای آینده 

و بالقوه بحث و تبادل نظر می کنند. همان طور که هر تاجری به شــما خواهد گفت، کســی 

بهترین سخنرانی و ارائه را خواهد داشت که داســتانی روشن حکایت کند و احساس واقعی 

درباره مساله به مخاطب القا شود. شما به دنبال کسی هستید که بتواند احساس همدلی را از 

مخاطب دریافت کند.

عالوه بر این، به دنبال افرادی هستید که می توانند کار فروش را به خوبی انجام دهند، البته 

این کار بدان معنا نیست که به دنبال بهترین فروشنده هستید.

حتی اگر آن جایگاه و پست به فعالیت فروشی نیاز نداشــته باشد، بنیان گذار کسب وکار 

وظیفه فروش ایده مورد نظر خود را به ســرمایه گذاران، محصول را به شرکا و طرح بازاریابی 

به تیم را دارد. در اغلب استارت آپ های سنتی آمریکا، بنیان گذار کسب وکار را همان چهره 

شرکت می دانند؛ آنها وظیفه فروش محصول/ خدمات را بر عهده دارند.

طی اســتخدام برای نقش های مرتبط با  کســب وکار، روشی بسیار ســاده پیدا کردم که 

کارآمدترین راه برای سنجش توانایی های متقاضیان برای فروش محصوالت است؛ از آنها 

می خواهیم که به تیم استخدامی چیزی بیاموزند.

تجربه به من ثابت کرده که پاســخ این پرســش عالی اســت. به  لطف آخرین اقدامات 

استخدامی مان، متوجه شدم که چگونه باید به سه زبان مختلف درخواست نوشیدنی کنم، 

چطور از قالب مصنوعی ماهی گیری اســتفاده کنم و چطور یــک هواپیمای کاغذی کامل 

درست کنم.

با غافلگیر کردن متقاضیان با این پرســش، به دیدگاهی درباره طرز فکر آنها می رســیم. 

می فهمیم که چطور خود را با شرایط وفق می دهند و اینکه آیا می توانند اطالعات را به گونه ای 

مختصر و مفید ســازمان دهی کنند یا خیر. غالبا، اندکی درباره ســرگرمی ها و شــخصیت 

اخالقی متقاضیان چیزهایی می فهمیم. مهم تر از همــه، درباره چگونگی فروش چیزهایی 

بی  که آنها می شناسند و برایشان مهم است به دیدگاه و بینشی خاص می رسیم. پس کار خو

را انجام می دهیم.

بنیان گذار کسب وکار باید بتواند بیشتر وظایف کســب وکار را مدیریت کند. در انتخاب 

بین یک بنیان گذار کســب و کار شایســته و نرم افزاری برای انجام اموری نظیر تهیه فهرست 



حقوق بگیران، دفترداران و نظایر اینها، معموال به بنیان گذار کســب وکار دومی نیازی نیست 

)تهیه یک نرم افزار برای انجام چنین اموری بهتر است(. 

با آنکه ما همگی دوستی داریم که در رشته مالی تحصیل کرده است و بودنش در دفتر شرکت 

مفید خواهد بود، تا قبل از اینکه درآمد ساالنه شما به 10 میلیون دالر در سال برسد، نیازی به 

یک مدیر ارشد مالی ندارید.

در نهایت اینکه، بســته به ذات پروژه، ممکن است متوجه شــوید یک بنیان گذار کارآمد 

کســب وکار باید سابقه مهندسی فروش داشــته باشد. بسیاری از مهندســان فروش وظیفه 

آماده سازی و تحویل ارائه های فنی را دارند که به نیازهای فنی می پردازد و تجربه آنها ممکن 

است برای محصوالت بر مبنای مفاهیم خاص تر نظیر بالکچین، مفید باشد.

وقتی تیم بنجا فهرســتی از خرده فروشان پوشــاک را در بازار تبلیغاتی توکن محور ما ارائه 

می کردند، متوجه شدم که قراردادن یک مقدمه در مورد بالکچین و رمزارز در این ارائه الزم 

اســت. در برخی موارد، این مفاهیم بیش از نیمی از وقت و کار ارائــه را به  خود اختصاص 

می دهند. پس به تجربه مهندسی فروش نیاز خواهیم داشت.

با آنکه ممکن است این کار طاقت فرسا به  نظر برســد، اما این کار هم برای شما و هم در 

حالت کلی تر جامعه رمزارز مهم اســت؛ هر چقدر مردم با اصطالح »بالکچین« راحت تر 

ارتباط برقرار کنند، بهتر است.

مشاوران
تصورات غلط بسیار رایجی درباره نقش مشاور در سازمان های جوان وجود دارد، از جمله 

اینکه آیا اصال نیازی به آنها هست؟

صرف نظر از اینکه شما چه کسی باشید یا ســازمان در چه سطحی باشد، همیشه به تیمی 

از مشاوران نیاز دارید. این مطلب همواره صدق می کند، چه اینکه تیم بنیان گذار جمعی از 

دانشجویان اخراجی دانشگاه فلوریدا باشند که هیچ تجربه کاری ندارند؛ یا آنکه کهنه سربازان 

عرصه استارت آپ ها باشند که چندین تجربه خروج موفق داشته باشند.

دالیل این امر بسیار است؛ ممکن است کســب وکاری را با حداقل تجربه در آن صنعت 

آغاز کنید و ممکن است بتوانید از تجربیات فعاالن باتجربه بهره بگیرید. ممکن است نیازی 
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خاص داشته باشیدـ  مثال، تخصص مالیـ  اما هنوز در جایگاهی قرار ندارید که برای چنین 

نقشی فردی را استخدام کنید. ممکن است به مشاوری نیاز داشته باشید که صرفا وظیفه  اش 

خاتمه دادن به نزاع ها باشد و در سازمان بی طرفانه رفتار کند. همه این دالیل برای وارد کردن 

رای و نظری خارج از سازمان به داخل سازمان، منطقی و قابل  اطمینان است و این تازه شروع 

کار است.

به  نظر من، هیچ دلیلی بهتر از این نیست که شما قرار است خسته شوید و به همین دلیل به 

گروهی معتمد نیاز دارید تا به شما برای باقی ماندن در عرصه کمک کند. اقدامات مربوط به 

حوزه کارآفرینی می تواند بسیار طاقت فرسا باشد و در بسیاری موارد به افسردگی منجر شود. 

مطالعه ای توسط دکتر مایکل فری من1، استاد پزشکی دانشگاه کالیفرنیاـ  سان فرانسیسکو، 

نشان می دهد که 30 درصد از تمام کارآفرینان دچار افسردگی آشکار هستند.

هیچ کارآفرینی از فشــار انتظارات در امان نیست. همین فشــار است که باعث می شود 

بسیاری دچار خوش بینی کورکورانه شوند؛ واکنشی که ناشی از استانداردهای غلط است که 

شرکت ها در همان مراحل اولیه کار خود باید »موفق باشند«. 

این پا و آن پا کــردن بین خوش بینی صادقانه و شــجاعت نابجا می تواند باعث شــود که 

بنیان گذار در صورت بروز مشــکالت دچار نوسانات شــدید روحی شود و مشاور مناسب 

می تواند نوعی درمانگر کسب وکار باشد؛ کمکی ثابت که می تواند طی این مسیر در تحمل 

درد و رنج ناشی از این تجربیات به شما کمک کند.

درست  مانند هر درمانگر شخصی، مشــاوری که روی کاغذ بهترین گزینه به  نظر برسد، 

همیشه انتخاب درستی نیست. ممکن است به کارگیری و استخدام مشاوری که شجره نامه ای 

بلندباال دارد و سابقه کاری اش باعث تعجب ســرمایه گذاران بالقوه می شود، وسوسه انگیز 

باشد، اما مهم تر این است که باید کســی را پیدا کنید که بتوانید صادقانه با او گفت وگو کنید، 

به ویژه اگر آن فرد به طور ویژه یکی از نقاط ضعف تیمی یا فردی تان را پوشش دهد.

برای شرکت کنندگان جدید در حوزه رمزنگاری، حیطه های بسیاری وجود دارد که مشاور 

می تواند ارزش افزوده ایجاد کند. البته فناوری در مرحله پایانی کســب وکار وجود دارد، اما 

چندین وظیفه مربوط به کسب وکار و چند مالحظه دیگر طی صدور و فروش توکن باید در نظر 

1.  Michael Freeman



گرفته شوند. حتی در صدور یک توکن معمولی نیز ممکن است به فروشنده، رهبر بازاریابی و 

اقتصاددان نیاز باشد و این فقط یافتن چگونگی عرضه توکن است.

حتی در دنیایی که بتوانید مشــاورانی قوی پیدا کنید که به پروژه شــما عالقه مند باشند، 

همچنان باید انگیزه ها را شناسایی کرده و روشی برای تشویق یا اعطای پاداش های منصفانه 

به همه گروه ها پیدا کنید.

پاسخ در انجام یک مصاحبه خالصه می شود، این مصاحبه با باقی مصاحبه های مربوط به 

استخدام در سازمان تفاوتی ندارد؛ گزینشی عمل کنید.

شاید این کار دور از عقل و شهود به  نظر برسد، به ویژه در سناریوهایی که بنیان گذاران جوان 

سخت کار می کنند تا با مشاوران باتجربه گفت وگو داشته باشند، اما الزم است که به هدف 

نهایی و تصویر بزرگ سازمان توجه کنید.

پس از آنکه مشاور شروع به کار کرد، توافقی ساده که تعریف کننده دامنه انتظارات است، 

می تواند گامی مناسب و مقتضی برای هر دو گروه باشد؛ قواعد اصلی را مشخص کنید.

در انتها، زمان ارزشمندترین منبع برای بنیان گذار و مشاور است. پس نباید آن را هدر داد. 

طی فرایند ارزش یابی و طی دوره مشورت، درباره اینکه چرا می خواهید حرف بزنید و میزان 

زمانی که برای حرف زدن نیاز دارید، دقیق و روشن باشید. در یک ایمیل باید چارچوب مرجع 

خود را مشخص کنید، مثال بپرســید: »معیارهای باقی ماندن افراد در سازمان برای ما بسیار 

مهم اســت و می خواهیم طراحانی را با تجربه کاربری اســتخدام کنیم؛ آیا 20 دقیقه وقت 

گفت وگو دارید؟«

اگر این امر موفقیت آمیز نبود، ادامه ندهید. مشاور با دیگر کارکنان سازمان فرقی ندارد؛ چه 

به آنها پول داده باشید یا نداده باشید.

شرکا
در ماه های بعد از عرضه اولیه ســکه بنجاکوین، زمانی را صرف فکر کردن به این موضوع 

کردم که چه کاری را می توانســتم به طور متفاوتی انجام دهم، اگــر فرصت انجام دوبار ه آن 

بدســت بیاید. یکی از حیطه هایی که ما باید به طور روشــن برایش زمان صرف می کردیم، 

شــراکت اســت، زیرا معتقدم تا حد زیادی از ریســک خریداران توکن می کاهد و امنیت 
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بلندمدت تری را به وجود می آورد.

البته، شکی نداریم که عدم تالش ما در این حوزه منجر به فروش کمتر بنجاکوین می شود.

نگرانی من بیشتر به یکپارچه سازی مربوط می شــود. در اوایل قرن بیستم در آمریکا، یک 

روند کسب وکاری ظهور پیدا کرد؛ سازمان های بزرگ و با ادغام عمودی متوجه شدند که سود 

و منفعت آنها در اندازه، توانایی شان در اهرم کردن شــبکه های بسته و کنار زدن رقبا به وسیله 

انحصارگرایی است. این ادغام های عمودی، هم به صورت ادغام عمودی1 روبه عقب و هم 

به صورت روبه جلو انجام می شد و کامال به فرایند تولید مربوط بود.

ادغام عمودی رو به عقب به منفعت ســازمان مربوط می شد که شرکت های زیرمجموعه 

را در بخش های مهم تولید کنترل می کند. یکی از مثال ها در این زمینه شرکت  خودروسازی 

است که یک شرکت تولید تایر و یک شرکت تولید شیشه خودرو هم دارد. این سرمایه گذاری 

برای تقویت عرضه قابل پیش بینی و پایدار و کیفیت این قطعات ضروری انجام می شــد که 

برای چندین دهه به خوبی جوابگو بود. کارخانه فورد مثالی عالی از شرکتی است که در چنین 

رویکردی به منفعت می رسد.

با آنکه ادغام عمودی روبه عقب به قطعات فرایند مربوط می شود، ادغام عمودی روبه جلو 

به رویه ای مربوط است که پس از تولید رخ می دهد؛ به ویژه آنکه با توزیع نسبت دارد.

کسانی  که در حیطه خرده فروشی فعالیت داشتند با جریان معمول محصول آشنا هستند؛ از 

تولیدکننده به عمده فروش، از عمده فروش به خرده فروش و از خرده فروش به مشتری. در هر 

مرحله از این فرایند با افزایش قیمت محصول مواجه هستیم که غالبا بین 50 تا 100 درصد 

است؛ این بدان معناست که بطری 40 دالری نوشیدنی شما احتماال ابتدا از سوی تولیدکننده 

به عمده فروش با مبلغی بین 5 تا 10 دالر فروخته شده است. آخ!

ادغام عمودی قوی باعث می شود تولیدکننده در واقع، به  جای آنکه برنامه فروش محصول 

را اداره کند، مالک مراحل بعدی باشد، مثل شرکت تسال که مالک همه نمایشگاه خودروی 

خود است و اپل که مالک همه فروشگاه های اپل است. با آنکه اقداماتی نظیر این مورد نیازمند 

برنامه ریزی و استخدام مواردی خارج از شایستگی اصلی شرکت است، اما منافع بسیاری در 

1.  Backward vertical integration



پی دارد؛ افزایش کنترل فرایند، هماهنگ  شدن زنجیره تامین1، کنترل بیشتر بر قیمت گذاری و 

عموما حاشیه سود باالتر.

ریسک ادغام عمودی روشن است؛ به  ویژه برای کسانی  که در شرکت های زیرمجموعه کار 

می کنند. چنین ریسک هایی طی رکود اقتصادی بزرگ آمریکا، بین سال های 2007 و 2009، 

به وضوح دیده می شد؛ وقتی یک تولیدکننده پدال ترمز کل موجودیت خود را به یک کارخانه 

خودروسازی واگذار می کند و آن خودروساز نیز با مشکالتی مواجه می شود، آنها به دردسر 

می افتند، زیرا نمی توانند به دیگر خودروسازان محصوالت خود را بفروشند.

شاید تصور این موضوع دشوار باشد، اما اپل ممکن است در آینده با کاهش تقاضا مواجه 

شود که قطعا استراتژی پرداخت قیمت گزاف برای ملک در مکان های تجاری درجه یک را با 

پرسش مواجه می کند. بر خالف این حالت، یک فروشگاه عرضه قطعات الکترونیکی عمومی 

به راحتی می تواند محصول اپل را به  نفع مجموعه محصول پرفروش تر دیگری، کنار بگذارد.

به علت همین خطرات است که بسیاری از ادغام های عمودی قوی به سمت شراکت های 

کلیدی می روند؛ که تمهیدی است که به هر کدام از بخش ها امنیت داشتن شریکی معین را 

می دهد و غالبا شرایط را برای مشارکت در دیگر اکوسیستم های شرکتی همراه با انعطاف پذیری 

کافی فراهم می کند.

مطالب این بخش تا حد زیادی درباره تولید و خرده فروشــی بودند، اما درس های مهمی 

داشتند که در سال 2017 برای بسیاری از صادرکنندگان توکن رخ داد؛ شرکت هایی )از جمله 

بنجا( که توکن خود را صادر می کنند، ذاتا ارزش این دارایی دیجیتال را با موفقیت و شکست 

شرکت صادرکننده ربط می دهند؛ تقریبا شبیه ادغام عمودی کامل.

به  بیان ساده؛ اگر بنجا قرار بود فردا تعطیل شود، توکن آن چه ارزشی خواهد داشت؟

به  علت شناختن این ریسک است که من افرادی را که مشغول صدور توکن هستند، تشویق 

می کنم تا این کار را با توجه به میزبانی سیســتم پلتفرم محور انجام دهند تا در آن بسیاری از 

شرکا بتوانند مشارکت داشته باشــند و صاحبان توکن می توانند به چند طریق به ارزش توکن 

شما پی ببرند.

این حالت برای کاربر نهایی، اکوسیستم بزرگ تر و شرکت ها بهتر است.

1.  Supply chain
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شاید هماهنگ شدن دشوار باشد، به ویژه اگر این شرکا کسانی باشند که ممکن است شما 

آنها را رقیب بخوانید. اگر برای یک راهکار توکن محور استفاد ه ای واقعی وجود داشته باشد 

که مشکلی حقیقی را حل کند، همه گروه ها باید در کنار یکدیگر کار کنند تا به سود گسترده 

در این بخش برسند.



فصل سوم
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ثبت، وضع مقررات و تگزاس
پرسش درباره ثبت کسب وکار یکی از متداول ترین پرسش ها از دیدگاه کارآفرینان توکن است. این 

پرسش بیشتر مواقع از جانب کسانی مطرح می شود که در آمریکا هستند و ظاهرا به علت این نگرانی 

است که احتمال دارد کمیسیون بورس و  اوراق بهادار توکن را یک اوراق بهادار برای سرمایه گذاری 

بنامد. ترس از قانون گذاران و اینکه چه اقدامی ممکن اســت آنها اتخاذ کنند، به آمریکا منحصر 

نمی شود، با این  حال، یکی از بزرگ ترین پرسش ها در حیطه رمزارز در سال 2017 است.

بنجا و شرکت باالدستی اش در آمریکا ثبت شده اند و هیچ نوع دادوستد بین المللی ندارند، بنابراین 

جایگاه ما روشن است؛ اگر بتوانیم راهی برای صدور توکن بدون تخطی از قوانین آمریکا پیدا کنیم، 

وارد بازی شده ایم، اگر نتوانیم، راهی جز لغو نقشه ها نداریم.

خوشبختانه، دغدغه های بخش قانون گذاری بیشتر حول وحوش این مطلب است که آیا توکن ما 

شبیه اوراق بهادار خواهد بود یا نه.

همان طور که در قانون اوراق بهادار سال 1933 ذکر شده، کمیسیون مذکور اوراق بهادار را این گونه 

تعریف کرده اســت: »هرگونه برگه، سهم، ســهام خزانه، اوراق آتی، تهاتر بر مبنای اوراق بهادار، 

اسناد قرضه، گواهی بدهی، گواهی بهره یا مشارکت در هر نوع توافق سودآور مشترک، اوراق قرضه 

تضمین شده وثیقه ای، گواهی پیش سازمان دهی شــده یا پذیره نویسی، سهام قابل انتقال، قرارداد 

سرمایه گذاری، گواهی تضمین شده رای دهی، گواهی واریز برای اوراق بهادار، بهره تقسیم نشده 

جزئی بر حسب نفت، گاز یا دیگر حقوق معدنی و زمینی، هر نوع حق، ادعا، اجازه خریدوفروش، 

اختیار معامله یا امتیاز بر هر نوع اوراق بهادار، گواهی واریز یا گروه یا شــاخص اوراق بهادار )از 

جمله هر نوع بهره در آن یا بر مبنای ارزش متعلق به آن( یا هر نوع حق، ادعا، اجازه خریدوفروش، 

اختیار معامله یا امتیاز واردشده به تبادل اوراق بهادار ملی مرتبط با ارزی خارجی یا به طور عمومی، 

هر نوع بهره یا ابزار مشترک که به آن »اوراق بهادار« می گویند یا هر نوع گواهی بهره یا مشارکت در 

گواهی های موقت یا خالل مدت برای پذیرش، تضمین یا ضمانت یا حق  پذیره نویسی یا خرید هر 

کدام از موارد مذکور.«

با توجه به بهترین مصلحت سرمایه گذار، کمیسیون مذکور در تالش است تا تضمین کند کسانی 

که اوراق بهادار صادر می کنند در سطح باالیی از استاندارد افشای اطالعات مهم مالی قرار دارند. 



معموال این موضوع از طریق الزام به ثبت رسمی اوراق بهادار انجام می شود. این کمیسیون در تالش 

است تا از دو طرف قرارداد سرمایه گذاری به طرق مختلف حمایت کند.

کمیسیون اوراق بهادار و تبادالت سهام، خیرخواه مردم است. مخالفت من با برچسب اوراق 

بهادار قطعا نظر من درباره کار این کمیسیون نیست و همچنین به نگرانی من از افشای اطالعات 

مالی نیز ربطی ندارد. ما ترازنامه های سود و زیان خود را در اخبار وب سایت مان منتشر می کنیم.

نگرانی من به این موضوع مربوط است که ما به ابزاری مناسب برای اجرای الزامات دقیق افشا 

مجهز نیستیم و نمی دانیم که چطور باید الزامات کمیسیون در رابطه با اینکه مطمئن شویم خریداران 

سرمایه گذار معتبر هستند را رعایت کنیم. همچنین، پرسش های بزرگی درباره فرایند معتبر کردن 

فروشند گان و شرکایمان که کاربران اصلی توکن ما هستند، وجود دارد. 

به  نظر می رسد که با کارهای قانونی زیاد و هزینه بری مواجه هســتیم که برای صدور توکنی با 

کاربردی چنین واضح، غیرضروری است.

در اواخر جوالی 2017، پس از آنکه تحقیقات ما مشخص کرد که ما را به عنوان اوراق بهادار در 

نظر نمی گیرند و درست چند روز پیش از عرضه بنجاکوین، کمیسیون مذکور کاری غیر منتظره 

انجام داد.

این کمیسیون اعالم کرد که »توکن های عرضه شده و فروخته  شده توسط یک سازمان مجازی که 

»The DAO« نام دارد، از جمله اوراق بهادار هســتند و بنابراین تحت قوانین اوراق بهادار فدرال 

قرار می گیرند.«

این خبر واقعا باعث شد که جا بخوریم.

این خبر باعث شد که من به جی کالیتون1، رئیس کمیسیون اوراق بهادار و تبادالت سهام، ایمیل 

بزنم و از او بخواهم که ما را راهنمایی کند. پس از سه  سال زمان گذاشتن به منظور راه اندازی یک 

استارت آپ، قطعا نمی خواستم همه فرایند را به  خطر بیندازم؛ آن هم فقط به این علت که یک سوال 

خشک وخالی نپرسیده  بودم.

ما با دقت عرضه اولیه سکه بنجاکوین را به گونه ای برنامه ریزی کرده بودیم که از نظر هیچ کسی 

اوراق بهادار در نظر گرفته نشود؛ نه از نظر خریداران، نه خود ما و قطعا نه از نظر دولت آمریکا. بیانیه 

کمیسیون باعث شد که فکر کنیم ممکن است در نگاه دولت به رویدادهای عرضه اولیه سکه و به طور 

1.  Jay Clayton
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کلی تر، سکه ها، تغییراتی رخ داده باشد.

من در ایمیلم به کالیتون، گفتم که قصد دارم یک عرضه اولیه سکه داشته باشم که مایلم با کسی 

درباره این موضوع حرف بزنم. من گفتم: »ما هیچ  نوع حق مالکیت، تقسیم سود و غیره را تضمین 

نمی کنیم و آشکارا می گوییم که توکن های ما برای مشارکت ساده در شبکه ماست )به عنوان یک 

تبلیغاتچی یا ناشر(، فقط می خواهیم مطمئن شــویم که با قوانین تطابق داریم.« حرف خود را با 

پرسش درباره اینکه باید با چه کسی حرف بزنیم، تمام کردم.

چند روز بعد، از طرف کمیسیون به ما پاسخ دادند.

با آنکه تماس از طرف شماره ای ناشناس بود، من پاسخ دادم. هرگز به چنین تماس هایی پاسخ 

نمی دهم. خوشحالم که پاسخ دادم.

در آن تماس چند مورد کامال روشن شد؛ اول آنکه، هر کدام از عرضه های اولیه سکه یا صدور 

توکن با یکدیگر فرق دارند و کمیسیون همه رویدادهای عرضه اولیه سکه یا صدور توکن را اوراق 

بهادار نمی شناســد. چند هفته بعد، در تعطیالت پایان هفته روز کارگــر در آمریکا، دولت چین 

ممنوعیتی موقت برای همه فعالیت های مرتبط با توکن وضع کرد. ممنوعیت  های گسترده به واقع 

بزرگ ترین تهدید برای اکوسیستم توکن هستند، اما خوشبختانه به  نظر نمی رسید که چنین ممنوعیتی 

احتماال در بلندمدت وجود داشته باشد. با نگاهی به گذشته، مهم ترین راهنمایی که می توانستیم 

دریافت کنیم این بود که کمیسیون به طور کلی و بدون توجه به جزئیات تصمیم نمی گیرد.

نماینده کمیسیون بعدا گفت که هاوی تست1 بهترین راهنمایی است که آنها می توانند در مورد 

اینکه آیا فروش توکن را می توان اوراق بهادار در نظر گرفت یا نه، ارائه کنند.

هاوی تست که اولین بار به عنوان بخشی از روند تصمیم گیری دادگاه عالی آمریکا درباره پرونده 

قضایی ایاالت متحده در برابر شرکت دبلیو. جی. هاوی 2 تبادل شد، چند سوال مطرح می کند که 

مهم ترین آن این است؛ آیا از این سرمایه گذاری انتظار سود می رود؟

در مورد یک توکن ابزاری واقعی، خریداران توکــن را در ازای ارزش آن مبادله می کنند و به طور 

واضح قصد دارند از آن برای اهداف بیان شــده استفاده کنند و قصد سفته بازی روی ارزش آتی آن 

توکن را ندارند. 

1.  Howey Test
2.  W.J. Howey Company



ما این حالت را در بنجاکوین داشتیم و دیگر شرایط را نیز مرور کردیم، اما همچنان می خواستیم 

مطمئن شویم که به شفافیت مورد نیاز رسیده ایم. بنابراین کاری را انجام دادیم که همه شرکت های 

آمریکا را تشویق به انجام آن می کنم؛ نامه ای به کمیسیون بنویسید و پروژه خود و چگونگی تفکر 

سازمان خود را درباره آن توضیح دهید.

نامه بنجا چهارصفحه ای بود و چندین موضوع از جمله اقتصاد و اســتراتژی بازاریابی را دربر 

می گرفت. ما نامه را به بخش امور مالی شرکتی در کمیسیون فرستادیم. هدف ما این نبود که نامه ای 

غیرکاربردی، تفسیری یا معافیتی دریافت کنیم؛ بلکه در عوض می خواستیم ارتباطی با کمیسیون 

برقرار کنیم.

ما با خودمان فکر کردیم که اگر کمیســیون نگاهی دقیق تر به پروژه ما داشــته باشد، قصد ما را 

مشخص می کند و به خوبی نشان می دهد که ما آینده نگری الزم را برای انجام این کار داشته ایم و در 

نهایت در وقت کمیسیون صرفه جویی می شود.

هر زمانی که بتوانید کار را برای قانون گذار راحت کنید، چیز خوبی پیش می آید.

البته، نگرانی های جغرافیایی به مبحث ثبت اوراق بهادار مربوط نمی شود. در همه رویدادهای 

عرضه اولیه سکه باید به موضوع مالیات نیز توجه شود.

درست  مانند سایر کسب وکارهای معمولی )و دیگر روش های تامین مالی جمعی(، شرکت شما 

در انتهای سال بر مبنای درآمد کل منهای هزینه ها، مالیات پرداخت خواهد کرد. برخی می گویند 

این دلیلی خوب برای عرضه توکن در اوایل سال است؛ هر چقدر این عرضه زودتر در ابتدای سال 

صورت بگیرد، زمان بیشتری برای خرج کردن آن پیش از موعد پرداخت مالیات در اختیار دارید.

نمی دانم که آیا ایــن مورد دلیلی کافی برای به  تاخیر انداختن پروژه هســت یــا نه و به نظر من 

موضوع مهم تر مالیاتی قیمت اتر است، زیرا مالیات بر درآمد را طبق میانگین قیمت اتر طی فروش 

محاسبه می کنند.

اگر اتر رشد ســریعی را تجربه کند، شــاید به  تاخیر انداختن فروش توکن به منظور جلوگیری از 

سناریویی که طی آن ارزش توکن به طور ناگهانی دچار سقوط می شود، کاری هوشمندانه باشد. در 

سال 2017، قیمت اتر  بین 9.9 و تقریبا 400 دالر در نوسان بود. نوسانات قیمت را دست کم نگیرید.

به طور خالصه، وقتی نوبت به ثبت سازمان می رسد، دلیلی برای بازی کردن وجود ندارد. آسان تر 

و مطمئن تر آن اســت که طبق قوانین حیطه قضایی تان بازی کنید. هیچ کس نمی داند که احزاب 
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قانون گذار در کدام جهت در آینده حرکت خواهند کرد و ثبت کسب وکار در یک حیطه قضایی یا 

حیطه ای دیگر فقط راهکاری موقت برای مساله ای است که احتماال بدتر شود.

صادرکنندگان توکن باید کسب وکار خود را در جایی  که واقع هستند، ثبت کنند، از قوانین محلی 

پیروی کنند، مالیات خود را بپردازند، با یک وکیل و حسابدار همکاری کنند، کار را ساده نگه دارند 

و روراست باشند.

اگر به دنبال نوع متفاوتی از توصیه و مشاوره هستید، این کتاب به  درد شما نمی خورد.

ایجاد یک تایم الین
پس از آنکه فرصتی برای کسب وکار شناسایی شد، تیم سازی انجام و هدف شان مشخص شد 

و شرکت نیز به طور مناسب ثبت شد، آنگاه شالوده کار مهیاست. اجزای زیادی برای عرضه موفق 

وجود دارد که از جمله می توان به کار فنی، نوشتن وایت پیپر و اجرای نقشه جامع بازاریابی اشاره کرد. 

کارهای زیادی برای انجام وجود دارد، آن قدر هستند که الزم است حداقل دو نفر به طور تمام وقت 

بر روی آنها تمرکز کنند.

مرحله بعــدی به چیزی بیش از صــرف زمان نیــاز دارد؛ این مورد باعــث هدایت مجموعه 

مهارت های کاری شما می شود، شما را مجبور می سازد تا تصمیماتی سخت درباره اولویت ها 

بگیرید و قدرت حل  مساله تیم را بررسی کنید.

بهتر آن است که نقشه ای ترسیم کنید.

من عموما پیشنهاد می کنم که پروژه عرضه اولیه سکه باید 8 تا 10 هفته جلوتر از دوره فروش عرضه 

اولیه سکه، فرصت برای افزایش قیمت داشته باشد. این امر باعث می شود که برای ساخت موارد 

الزم، درک کارهایی که باید انجام شود و اجرای مناسب آنها زمان کافی فراهم شود.

اول آنکه، هر کدام از وظایف آتی را در فهرستی مشخص کنید و آنها را در دو دسته خالصه کنید؛ 

موارد جاری و موارد یکباره.

وظایف جاری آیتم هایی هســتند که نیازمند توجه روزانه و هفتگی هســتند؛ مثل، کانال های 

اجتماعی، رســانه های اجتماعی، اخبار ایمیلی، روابط عمومی و بازاریابی محتوا. این موارد در 

نهایت نقاطی هستند که اکثر وقت شما را به  خود اختصاص می دهند، اما می توان عموما آنها را با 

بردباری تکمیل و با برنامه ریزی مناسب آنها را به خوبی مدیریت کرد.



البته، وظایفی که فقط الزم است یک  بار انجام دهید، وظایفی هستند که در دسته یکباره ها قرار 

می گیرند. باید توکن تولید کنید، شرکت یا لوگوی پروژه را سروسامان دهید، وب سایت بازاریابی 

بسازید، وایت پیپر درباره پروژه بنویســید، دارایی های دیجیتال را مشــخص کنید؛ مثل دامنه و 

هندل های اجتماعی )یوزرنیم( و پروژه خود را برای دفاتر ثبت توکن تعریف کنید.

این موارد حداقل کاری هستند که باید انجام دهید.

خبر خوب درباره برنامه ریزی این آیتم ها این است که جریان منطقی روشنی برای آنها وجود دارد. 

همه کارهایی که در دسته یکباره قرار می گیرند، باید در دو هفته اول دوره پروژه جدای از مراکز ثبت 

توکن انجام شوند که ممکن است اگر الزم باشد، تا اواسط دوره آماده سازی شما نیز ادامه یابند. اگر 

قرار بود امروز پروژه ای را شروع کنم، بالفاصله کار را با نوشتن وایت پیپر دقیقی شروع می کردم. این 

وایت پیپر، با آنکه لزوما مهم ترین بخش کار نیست، قرار است زمانبرترین مرحله کار در این برهه 

زمانی باشد. اگر کار به صورت صحیح انجام شود، وایت پیپر مورد نظر باید چیزی بین 20 تا 60 

صفحه باشد. حتی حین ویرایش، ذکر منابع و دوباره ویرایش، شما مجددا قصد خواهید داشت که 

مطالبی به آن اضافه کنید.

دومین بخش اولویت ها برای اولین دوهفته کاری به تولید توکن و به دســت آوردن دارایی های 

دیجیتال مربوط می شود. این وظایف باید با یکدیگر ترکیب شود تا طی یک بعدازظهر تمام شود، 

البته برای تولید توکن، ممکن است نیاز باشد که شما رایانه تان را برای حداکثر چند روز ترک کنید 

تا با شبکه اتریوم همگام سازی شود. دارایی های دیجیتال که بعدا درباره آنها بحث می کنیم، شامل 

دامنه، هندل های شبکه های اجتماعی )یوزرنیم( و حساب های کاربری روی کانال های اجتماعی 

نظیر تلگرام، اســلک و بیت کوین تاک است. این مرحله، گامی اساســی به منظور جلوگیری از 

کالهبرداری است.

در نهایت اینکه، دارایی های خالقانه ای وجود دارد؛ وب سایت بازاریابی و موجودی توکن ها. هر 

کدام از این مراحل از نظر برندینگ، دیده شدن و سئو اهمیت دارند. کم کاری نکنید. 

شش تا هشــت هفته باقی مانده برای در نظر گرفتن کارهایی است که انجام دادید و همچنین، 

اشتراک گذاری آنها با دنیا.

بســیاری به این قانون قدیمی در بازاریابی معتقدنــد؛ قانون هفت1. قانون هفت به ســادگی 

1.  The rule of seven
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می گوید که خریدار بالقوه باید پیام بازاریابی شما را حداقل هفت بار پیش از آنکه محصول شما را 

بخرد، بشنود.

با آنکه من درباره عدد هفت اندکی تردید دارم، اما تا حدی این قانون را قبول دارم. مشتری بالقوه 

شما باید پیام بازاریابی شــما را چندین بار ببیند و بشنود تا تصمیم بر خرید بگیرد، بنابراین هنگام 

برنامه ریزی زمانی برای اقدامات بازاریابی تان به این نکته توجه کنید. هر کانال باید به طور دائم فعال 

باشد و افراد باید تالش کنند تا در پلتفرم های مختلف، هر زمان که امکان داشت، نفرات جذب کنند.



انتشارات

هیچ ندیده ای هنوز

برای سفارش اینترنتی این کتاب به وبسایت انتشارات راه پرداخت مراجعه کنید

way2pay.shop
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