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 چکیده

ی از ایده یت مالامروزه جمع سپاری مالی در قالب یک پلتفرم، جهت مقاصد خیرخواهانه، جذب سرمایه کسب و کارها و حما

ست که اجیتال اشخاص حقیقی و حقوقی در حال توسعه است. از طرفی بالکچین یک فناوری غیر متمرکز و دفتر کل دی های

الکچین به ن مقاله، ب. در ایباشد و به عنوان ضمانت اعتبار معامالت کاربرد دارداطالعات ثبت شده بر روی آن غیرقابل تغییر می

ات ذاری اطالعگشتراک اش میزان شفایت و اعتماد سازی، بهبود فرایندهای مربوط به عنوان راه حلی جهت ارتقای امنیت، افزای

مایه تباطات موثر سرهای جمع سپاری مالی بررسی شده است و نحوه تعامل تکنولوژی بالکچین در ارو احراز هویت در پلتفرم

ظور ست که به مناای نهگردید. فاندینو ساما گذاران و کاربران در قالب نقشه راه مهاجرت پلتفرم در سامانه فاندینو بررسی

-اهرتواند و میرپیش کند. مقالهحمایت از اقدامات خیرخواهانه و ایده های خالقانه از الگوی جمع سپاری مالی استفاده می

 گشای محققان و فعاالن عرصه جمع سپاری مالی در استفاده از تکنولوژی بالکچین باشد.

 امنیت اطالعاتجمع سپاری سهام محور، فاندینو، مع سپاری مالی، کلمات کلیدی: بالکچین، ج
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 مقدمه

نان کارآفری ،شود. با وجود منابع مالییبرای شروع یک کسب و کار از چالش های جهانی محسوب مجذب سرمایه امروزه 

به مد سان و کارآآراه  مالی یک جمع سپاری .در زمان مناسب و با کمترین هزینه اقدام به جمع آوری سرمایه کنند تمایل دارند

م اصلی جمع مفهوت. های مختلف اساندازی کسب و کارها در بسیاری از کشورگذاری برای راهعنوان یک منبع با ارزش سرمایه

کامال  ته صوربمتقاعد کردن گروه خاصی از افراد برای مشارکت کردن در طرح پیشنهادی و فروش یک ایده  اری مالی،سپ

 باشد.ق اینترنت میساده از طری

ددی متع ریق اشخاصدر بستر اینترنت از ط که سرمایه کسب و کار خود رادهد ی این امکان را به افراد میجمع سپاری مال

به منابع  وفقیت نیازهای جدید جهت مپروژه شود.دود نمیکوچک محهای نوپا و تنها به شرکت جمع سپاری مالی .دنمین کنتأ

ر بستر درین ریسک با کمتکند تا و کارها کمک می ها و کسبهای اخیر جمع سپاری مالی به استارتاپدر سال .دارند مالی

ی ای جمع سپارهسامانهر یکی از دالیل مشارکت افراد د .مین کنندهای خود را تأو بدون نیاز به منابع سنتی سرمایهاینترنت 

گیری شکل یوسته بهبا سرعتی آهسته و پ ادامه این جریان. است تبدیل ایده به واقعیت و ارزش گذاری بر روی ایده مالی،

 شود.متا و جمع سپاری مالی ختم میوام دهی همتا به ههای سرویس

از هویت احریت، عدم شفافضعف در  ی از قبیلهایچالشهای جمع سپاری مالی، همچنان رغم فواید فراوان و توسعه پلتفرمعلی

 که شودمی لی مشاهدههای فرا مامنیت اطالعات، تبدیل ارز در طرحشویی، ت سهام، امکان پولها، ثبافراد، قانونمندی طرح

با  در ایران، اری مالیمع سپهای جفاندینو به عنوان یکی از پلتفرم سامانهها را مختل نموده است. سرعت توسعه این سامانه

مالی،  تیت و امنیلتفرم و تکنولوژی، شفافتوسعه پ تال،های مبتنی بر ارزهای دیجیهای ارزی، تراکنشهای تراکنشچالش

 ن، تمرکز برگذاراازی، افزایش ضریب نفوذ در سرمایهمدیریت فضای تغییر، افزایش تعامالت فضای فیزیکی، دیجیتالی و مج

واهانه و خت خیرداماای است که به منظور حمایت از اقفاندینو سامانه به رو است. های جمع سپاری مبتنی بر سهام روروش

 کند. الگوی جمع سپاری مالی استفاده میهای خالقانه از ایده

های جمع سپاری مالی را پاسخگو باشد. سامانه هایچالشتواند تا حد زیادی کچین یکی از ابزارهایی است که میتکنولوژی بال

مبتنی بر اعتماد و بدون دستکاری فراهم کند.  گیشفافیت و یکپارچ امنیت اطالعات،با  تواند یک دفتر توزیع شدهکچین میبال

کند و انتقال سهام به صورت منحصر به فرد در همان زمان با دیجیتال سازی سهام بدون بالکچین موضوع پرداخت را حل می

قابلیت با  بالکچین دارای ویژگی غیر قابل نفوذدهد. را بهبود می هاو فرایند کردهرا ضمانت ها هزینه اهشکاسناد کاغذی و 

  (.2016، 1)ژانگ استشویی ردیابی و شفافیت هویت برای مبارزه با پول

ان راه عنوبه کچین بالبندی شده است و به چهار کالس طبقههای جمع سپاری مالی در پلتفرماران گذسرمایهدر این مقاله، 

اطات موثر ن در ارتبتعامل تکنولوژی بالکچی های جمع سپاری مالی بررسی شده است و نحوهپلتفرم حلی به منظور رفع چالش

 . گردددینو بررسی میگذاران و کاربران در قالب مدل مفهومی بر روی سامانه فانسرمایه
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 ادبیات موضوع

 جمع سپاری مالی

 تعاریف و مفاهیم

هزینه پایین و  به علتجمع سپاری مالی  .منابع و عوامل بسیاری در اجرایی شدن و شروع یک کسب و کار نقش بسزایی دارند

 ،1سپاری تأمینجمع مفهوم از سامانه جمع سپاری مالی آید.دجه از مهمترین منابع به حساب میمین بوباال بودن سرعت تأ

سامانه جمع  .کند حل را مین سرمایه آنهاأت مشکالت تا ،شودکسب و کارها معرفی می ایده آن در که گیردمی سرچشمه

مین مالی جمعی أت. (2010، 3و هافمن 2همینوی) .است اینترنت در فضای کاربران از سرمایه وریآجمع عمل سپاری مالی

جهت حمایت از یک هدف خاص به شکل خیریه یا  ت برای فراهم کردن منابع مالیشامل یک فراخوان عمومی از طریق اینترن

  (2014، و همکاران 4بلفالمه) باشد.در برابر محصول آینده یا نوعی از پاداش می

 شکل به مالی منابع ارائه برای اینترنت، طریق از اساسا باز، تماس یک" عنوان به راجمع سپاری مالی  6الرادی و 5شوئینباچر

و  7همینوی) ".کندمی تعریف خاص اهداف با هاایده از حمایت برایگذاری سرمایهیا  و پاداش نوعی ازای در های مالیکمک

 گذارانسرمایه .است پول آوریجمع برای واسطه یک سامانه جمع سپاری مالی پلتفرمیفی دیگر، طبق تعر. (2010، 8هافمن

 (.2013، 9)فان کنندمی دریافت پاداش هاپروژه سرمایه مینأت از پس ،جمع سپاری مالی هایپروژه

 مینأت برای هاگروه و افراد هایتالش بهدر آن داده و  هارائ رااز جمع سپاری مالی  ایویژه تعریفمقاله خود  در 10یکمول

های اثرگذار در جمع سپاری مالی المان(. 2014ولیک، م) کندمی اشاره اینترنتکاربران  از استفاده با خود کسب و کار سرمایه

 فرمپلت کنند:زیر معرفی می به عناوینها را در تحقیق خود این المان، ژو و ووژ. در تحقیقات مختلف، سه نقطه مشترک دارند

که این  یهایشود سازمانپلتفرم یک واسطه محسوب می(. 2016، 12و ژو 11)ژوو گذارانسرمایه و پذیرانسرمایه ،جمع سپاری مالی

با  پذیران طرح و ایده خود راسرمایه گذاران هستند.پذیران و سرمایهای بین سرمایهکنند به عنوان واسطهاداره میپلتفرم را 

 ذاران افرادی هستند که با ارائه سرمایهسرمایه گنمایند. معرفی می جذب سرمایه ع سپاری مالی با هدفده از پلتفرم جماستفا

 (.4201، 13هو) کنندایده و کسب و کار اقدام می برای حمایت از

 ها ها و مدلروش

بانکداری ،ر قرار داده استرا دستخوش تغیی اطالعات،فرایند تعامل میان بانک ها و مشتریان فناوریزه امروزه تحوالت در حو

شوند. می ها ارتقاء محصوالت و فرایندهای بانکموجب توانند های پایدار هستند که میهایی از فناورینمونه یآنالین و موبایل

های فعلی انجام کار را به وجود آورده است که روشه های کسب و کار را بها و مدلمجموعه جدیدی از فناوری، اینترنتبستر 
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 بسیارییک پروژه از گروه  مین سرمایهأ، تمالی سپاری است. جمع این نوعای از نمونه مالی سپاری جمع الش کشیده است،چ

در  2و کافی 1تعریف هوجیانگ بنابرجمع سپاری مالی . شوداینترنت انجام می بستر بر هاییاز افراد است که از طریق پلتفرم

 به چند روش انجام می شود: 2018سال 

گذاری کرده و سود سهام خود را دریافت گذاران برای سهامدار شدن در طرح پیشنهادی سرمایهسرمایه :3محورسهام .1

 کنند.می

این  معموال .کنندمی کمکدر طرح پیشنهادی و معموال با هدف کار خیر سرمایه گذاران بدون هیچ انتظاری : 4کمک محور .2

محصول یا خدمت حمایت یا نوآوری در توسعه محصول در ازای دسترسی سریع به  در مراحل اولیه ایجاد وها مدل شرکت

 .شوندمی

ت و زمان بازپرداخ وگذاری کرده سرمایهبه صورت قرض، گذاران برای اجرایی شدن طرح پیشنهادی سرمایه :5محور وام .3

 گیرد که به آن تعلق میکنند. را مشخص میمقدار سودی 

 .کنندگذاری میسرمایه آن، در ود دهی طرحاز  س دریافت پاداش پس قصدبه گذاران یهسرما :6پاداش محور .4

ول(، ( حامی مالی )شامل: خیریه، پاداش محور و پیش فروش محص1 :جمع سپاری مالی به سه دسته در تقسیم بندی دیگری

 7)وام همتا به همتا( تقسیم شده است. ر وام( مبتنی ب3د و اوراق قرضه(، گذاری )شامل تقسیم سو( مبتنی بر سهام یا سرمایه2

 هایشرکت به سامانه جمع سپاری مالی .بگیرند وام هابانک از که است دشوار نوپا هایشرکت یا کوچک هایشرکت برای

 ههزین با مالی مینتأ از جدید کانال یک سیستم این .کنند آوریجمع بستر اینترنت از را خود سرمایه تا کندمی کمک کوچک

 . (2012، 8بردفورد) کندمی فراهم را هااستارتاپ برای خصوص به باال، سرعت پایین و

 جمع سپاری سهام محور

 هدف با ایپروژه( استارتاپ یک معموال) گذارسرمایه یک آن در که است سپاری مالیجمع از خاص نوع یک سپاری سهامجمع

مکان ارتباط سهامدارن می تواند اینترنتی باشد. همچنین  ،در سهامگذاری در مدل سرمایه .کندمی آغاز را سهام خرید

است خصوصی  یشرکت باداران در جمع سپاری مالی خیلی متفاوت ساختار سهام باشد.متفاوت تواند می سهامدارانجغرافیایی 

اران گذفاده سرمایهاستبوده و از سوءآوری وجوه مسئول جمع سامانه جمع سپاری مالی. دار داردکه تعداد کمتری سهام

 حامیان و گذارانسرمایه. کندهداری میئن نگها به صورت مطمو از قرارداد ی ایمن را فراهمبستر همچنین کند وجلوگیری می

 یک کارآفرینان (.102010،و همکاران آهلرزو  2014، 9)کوییکنندمی گذاریسرمایه پروژه در سهام مبادله ازای در پروژه

 که امید این به کنند،می ایجاد پلتفرم  در قرضهاوراق سهام یا سهام از مشخصی مقدار فروش برای نترنتدر ای باز درخواست

 مالی هایکمک آوریجمع هایروش با مقایسه در (.2010)آهلرز و همکاران،  کنند جذب را گذارانسرمایه از بزرگ گروه یک
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 ،2012 سال در(. 2016، 1)ژانگهستند تر رو به روکم موانع و هاههزین با جمع سپاری مالیدر سامانه سهام  صاحبان سنتی،

 76،000 از استارتاپ شرکت 132 ،کنونتا .کرداعالم  قانونی سهام صاحبان حقوقرا برای  ستارتاپا تجاری قانون آمریکا کنگره

 لحاظ به تواندمی سهامداران موقعیت .(2016)ویفاندر،  اندکرده دریافت دالر میلیون 25 2ویفاندر پلتفرم طریق گذار ازسرمایه

 .دارد همراه به را چالشی جمع سپاری مالی هایشرکت سهام مدیریت و دارایی ثبت رو، این از .باشد جدا هم از جغرافیایی

 .نوآوری داردبه ها و تشویق مین سرمایه و حمایت از استارتاپثیر مثبت در تأسپاری سهام تأجمع

ه تاییدات ک اران وثبت سهام د مانند هنوز نیاز به بهبود دارد ،ونی و عملیاتی برخی از موضوعاتبه هرحال جنبه های قان

ها کتد توسط شرهای سهامی محدودار در شرکتها یک سهامبا توجه به قانون ثبت شرکتتواند توسط بالکچین حل شود. می

ساده  یوشراین  که شودانجام مییید حقوق سهامدار أت بدون اغلبر ثبت نام سهامداران در حال حاض .یید شده استأثبت و ت

 را دارانثبت حقوق سهام و قابل اعتماد و این امر تقاضای بیشتر (.2016)ژو،  به شمار می آیندبرای فراهم کردن مدارک فوری 

به  سناد کاغذیگرچه اا .های مربوط به آن به طور کلی بر اسناد کاغذی تکیه داردداران و روشثبت نام سهام به همراه دارد.

اطق اران در منامده سهکاز آنجایی  را شامل می شوند همچنینولی هزینه نگهداری و اداری باالیی  قابلیت تغییر ندارندراحتی 

 و یچیده استپ . ثبت سنتیشوداحساس میمهم را  تحویل پستی اسناد امضا و ،ثبت سنتینیاز به شوند مختلف توزیع می

 به همراه داردو هزینه باال را  های امنیتید نگرانیمشکالت جدید مانن

شود. و مانع از گردش سهام می داشته شوندگی نقدو فقدان  باال ها پیچیدگیالت و انتقال سهام در این سامانهمعامهمچنین 

ال سهام و تراکنش به ر انتقاگ (.2003، 4و وو 3)لی ریسک باالیی دارد. پذیرانگذاران و هم برای سرمایهرمایهبرای سهم این امر 

نقد شوندگی یا انتقال دهند از سوی دیگر کنند یه خود را منحل توانند به راحتی سرماگذاران میگیرد سرمایهسادگی صورت 

و سرمایه پذیران تواند تاثیر مثبتی در سرمایه گذاران ین امر می. اشودکند و بازار معامالت فعال میسهام افزایش پیدا می

 .ردابگذ

کارها پرداخت کرده  سرمایه گذاران به دلیل اینکه در بلوک ها ثبت نام کرده اند مقدار پولی را که به صورت قرض به کسب و

گذاریشان دریافت پاداش بوده است را ی که هدف از سرمایهگذارانو سرمایه در زمان مشخص دریافت کنند دتواننبودند را می

( چارچوب قراردادهای 1) شکلدر  (.2014، 5)یانگکنند  در پلتفرم جمع سپاری دریافتبدون مشکالت نامناسب مدیریتی 

 جمع سپاری مالی نمایش داده شده است.

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zhang  
2 Wefunder 
3 Lee 
4 Wu 
5 Yang 
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 (2018)هوجیانگ و کافی،  چهارچوب قراردادهای جمع سپاری مالی -1شکل

 

 بالکچین

  شروع به کار کرد. های دیجیتال فعلیاز سیستم عامل جایگزینی بسیاری تکنولوژی بالکچین به منظور 2000از اواخر سال 

 بودهدر حال حاضر فراتر از آن  چینکاست. اما تکنولوژی بالدر معماری بیت کوین ارز مجازی شناخته شدهبالکچین اولین بار 

 و 1باز ینوآور ،فرایند در این. ل تبدیل شودجنبه های اقتصاد دیجیتا به را دارد که صنعت مالی را متحول کند و آن پتانسیل و

  .نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت 2مالکیت معنوی() صنعت

، به طوری که قیمت یک می یابددرصد افزایش  700 دودح دالر سالیانه میلیارد 100بیش از ارزش فعلی با  3کوینبیت امروزه

استفاده از ، امکان 2015در سال  Ethereum (ETH) پلتفرم اندازیبا راه. استآمریکا دالر  5000امروز بیش از  کوینبیت

، حق مالکیت رژی، قراردادهای امالک و مستغالتکاالها مانند طال یا نفت، انو معامالت  قراردادهای هوشمند چین دربالک

 در کز، وغیر متمر به طوردهد تا فورا، برای معامالت این است که اجازه می کوینبیت مزیت استفاده ازمعنوی عملیاتی شد. 

به طور  هادادهبنابراین عمل کند. د، هایی مانند کارگزاران، نمایندگان و غیره وجود ندارکه نیازی به واسطه امنیت کامل

، به طوری که توسعه به ظاهر غیرقابل توقف آیداین خود یک نوآوری به حساب می .شوندمیذخیره  بالکچین دریکپارچه 

4مالی هستند و به اختصار  هانوآوری. بسیاری از استتوسعه نوآوری آن قابل ین است که یکی از مزایای بالکچین ا .است
ICO 

دهد و در ارزهای رمز نگاری شده کاربرد دارد. با استفاده از توکن گذار فرصتی برای تجارت میهبه سرمای توکن شود.نامیده می

الر معامله انجام داد این میلیون د 256بیش از 5فایلکوینارتاپ وری شد به عنوان مثال استآمقدار زیادی از منابع مالی جمع 

 ای که برای این صنعت جدید جذب شد به دلیل اهمیت و توسعه مستمر و پذیرش تکنولوژی صورت گرفت.سرمایه

 ه کرد.توان مانند دفتر کل عمومی یا دفتر کل خصوصی یا ترکیبی بسته به نوع تکنولوژی استفاداز تکنولوژی بالکچین می

در واقع بالکچین به زبان (.2015، 6کند )بوترینمیدسترسی آزاد را فراهم سنجی توسط اینترنت با اعتباردفاتر کل توزیع شده 

ای است که هر های قابل توجه آن اثربخشی باالی آن است و مکانیزم یکپارچهافزاری است. ویژگیساده یک پروتکل نرم

متفاوتی در این زنجیره  های جامعشوند. مکانیزمای از نظر رمزنگاری سنجیده میهای زنجیرهتراکنش را بازبینی کرده و بلوک

                                                 
1 OI 
2 IP 
3 Bitcoin 
4 Initial Coin Offering     
5 filecoin.io 
6 Buterin 

 موسسات

 سرمایه گذاران پلتفرم / تکنولوژی سرمایه پذیران
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ها برای این مکانیزم های انتخاب شده باید نیازهای موجود در آن زنجیره را مرتفع سازد.. مکانیزموجود دارد برای استفاده

تکنولوژی بالکچین کانال توزیعی امن شفاف و  واهند بود.های توزیعی خصوصی متفاوت خکانالهای توزیعی عمومی یا کانال

شود زیرا این توانایی را دارد که مربوط به خود یک انقالب محسوب میآورد این تکنولوژی در حوزه وجود میه نیرومندی ب

مله در پلتفرم اگر تراکنشی در یک معا. های متمرکز حاوی اطالعات ارزشمند را سریعا جایگزین کندهرگونه سیستم کانال

تواند بلوک می باشد.ضوع توسط بلوک ها قابل ردیابی مینگاری دارد که این موصورت گیرد نیاز به تکنولوژی رمز بالکچین

یید پرداخت و أتواند تپرداخت کننده می. تر کندتواند معامله یا تراکنش را سادهیید شده باشد و این میتوسط طرفین تأ

 (.2014، 1)دوویر نده اشتراک گذاری اطالعات دریافت کتایید دریافت را توسط ب توانددریافت کننده می
 

 پلتفرم جمع سپاری مالی در بستر بالکچین

با اینکه در طول  .رسد که بالکچین تاثیر بسیار مهمی بر تجارت الکترونیک جهانی و اقتصاد دیجیتال داشته باشدبه نظر می

در عرصه  زرگترین پیشروان تجارت الکترونیکامروزه ب .ن رشد کرده استترونیک بر بستر آینترنت، تجارت الکسالیان پیدایش ا

های مرکزی بر بستر پلتفرمهمچنان 3مانند یوزرکنند، های متمرکز استفاده میهمچنان از سیستم2آمازونبین الملل همچون 

 .اندبنا شده

 ه پایین ودلیل هزین کار وجود دارد ولی از جمع سپاری مالی بهوآوری کمک برای حمایت از کسبهای بسیاری برای جمعراه

-همایو سر ارت کسب و کها برای ثبت اطالعاتواند به پلتفرم. بالکچین میشوداده بودن در این مورد استفاده میارزان و س

 ها کمک کند.رکوردی از آن واطالعات اران و همچنین نگهداری گذ

ین مایند به ایگزین ند قراردادهای هوشمند را جاتوانردادهای سنتی در جمع سپاری مالی میاتکنولوژی بالکچین بر خالف قر

ت با کمک ام موضوعابالکچین برای مدیریت تم . در واقعکندها را درگیر میکند و آنصورت که سه طرف را به هم متصل می

، فافیتوط به شری مالی موضوعات مربر جمع سپابالکچین داست.  یکپارچه سازی و شفافیت بدون دخالت انسان طراحی شده

ی تکنولوژی معرفرسد. که ضروری به نظر می کندرا مدیریت می هایت کمکنظرسنجی ارتباطات و مدیر ،نیت پرداختام

ی داشته دسترس اتتوانند به طور همزمان به اطالعای است که همه میاردادهای جمع سپاری مالی به گونهبالکچین در قر

های مینهکچین در زتکنولوژی بال کنند.گذاری مین با امنیت کامل سرمایهبالکچیتوسط و بدون محدودیت جغرافیایی  دباشن

 .تدر بالکچین قابل حل اسمقوله اعتماد مربوط به بسیاری از مشکالت  و ستمختلف هنوز در حال مطالعه ا

ها، نشان ر مورد تکنولوژی اصالح واسطهد (.4،2017)کاتالینیرود ها بشمار میتهدید برای واسطه تکنولوژی بالکچینند هرچ

را حل  کالتیتواند مشتکنولوژی بالکچین می دهد.مالی را تغییر می های پلتفرم جمع سپاریدهد چگونه بالکچین واسطهمی

جمع سپاری مالی  هایسعه تکنولوژی بالکچین در قراردادما به دنبال تو (.5،2017)گالسرشودکه مربوط به انسان میکند

شویی در زمینه گذاران و جلوگیری از پولسرمایه حصول اطمینانهای جمع سپاری مالی برای عه بر فعالیتاخیرا مطال. هستیم

کاربرد تکنولوژی بالکچین ذخیره و ثبت اطالعات در جمع سپاری مالی ترین ابتدایی تکنولوژی بالکچین شروع شده است.

                                                 
1 Dwyer 
2 Amazon 
3 User 
4 Catalini 
5 Glaser 
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ری را آسان گذاشود و سرمایهرگیر به صورت متقارن انجام میطالعات در بالکچین بین سه طرف دا(. 1،2015)بوتارین است

د و تایید قانونی بودن ثبت تواند به آسانی قابل تایید باشهای مالی می(. وضعیت جمع آوری کمک2،2014کند)دایورمی

سان اطالعات ه طور دائم و بدون تغییر برای بازیابی آمعامالت را ببالکچین تکنولوژی  .ها ذخیره شده استها در بلوکشرکت

 (3،2015.)اسپند و ماترسمکنددر صورت لزوم ثبت می

ال هنوز به طور کامل پتانسیل بالکچین شناسایی نشده است و در بازارهای مالی و انتق 2015درسال 4سوانبر اساس تحقیقات 

را  استفاده از فناوری بالکچین در صنعت بانکداری 2016سال  در5طالعات گیوم باشد.وجوه الکترونیکی تحت بررسی می

تاثیر  برای کاربرد تکنولوژی بالکچین با اشتراک گذاشتن خدماتچارچوبی  2016و همکاران در سال 6کند. سانبررسی می

شرایط ارزان و  تکنولوژی بالکچین انتقال اطالعات و وجوه در. دهدفناوری بالکچین بر روی جمع سپاری مالی را نشان می

 . ریزی کردر جمع سپاری مالی توسعه و برنامهتوان آن را دکند و مییآسان و امن را فراهم م

، ی مالیع سپاردر اجرای قراردادهای جم کچین و چگونگی استفاده از آندر رابطه با جمع سپاری مالی و تکنولوژی بال

 و توضیح می کنیممی دسته تقسیم چهارگرفته و سرمایه گذاران را به پذیران را به عنوان افراد یا موسسات در نظر سرمایه

 دهیم چگونه بالکچین می تواند امنیت را در جمع سپاری مالی فراهم کند.

 و غیر رسمی ایجاد می شود ولی مسئله مهم این است که ازشرکت های رسمی  فرد یا توسطقراردادهای جمع سپاری مالی 

برای کسب سرمایه  8وآنجلیست 7وفاندر هایی مانند پلتفرم .می توان در هر طرح استفاده کردتکنولوژی بالکچین چگونه 

( چارچوبی برای 2) شکلدر . انداستفاده کرده از جمع سپاری مالی بر مبنای سهام 9های بسیاری از جمله زنفیتساستارتاپ

  پلتفرم های مالی بر بستر بالکچین نمایش داده شده است.
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 چارچوب پلتفرم های مالی بر بستر بالکچین -2 کلش

 

 

                                                 
1 Butarin 
2 Dwyer 
3 Spend&Mattersm 
4 Swan 
5 Guo 
6 San 
7 Wefunder 
8 AngelList 
9 Zenefits 

 :موسسات
 رسمی و غیر رسمی

 :سرمایه گذاران
سهام محور، قرض محور، 
 پاداش محور، خیریه محور

 :تکنولوژی بالکچین

تائیدات، ردیابی، به  امنیت، شفافیت،

 اشتراک گذاری اطالعات، شبکه سازی

 

 :سرمایه پذیران

 حقیقی یا حقوقی
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 روش تحقیق

 ماهیت و ساختار تحقیق

به منظور توصیف عینی شود. تحلیلی محسوب می -این تحقیق از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از دیدگاه شیوه انجام توصیفی

تواند مورد آنجائیکه یافته و نتایج این مطالعه می از (.1378شود )خاکی، دار انجام میو کیفی محتوای مفاهیم به صورت نظام

ها را سازمانکسب و کار و قرار گیرد و مدیران گذاری مالی و پولی و سرمایهموسسات های جمع سپاری مالی و سامانهاستفاده 

های به واقعیتگیری یاری نماید یک پژوهش کاربردی است. همچنین این طرح به دنبال دستیابی گذاری و تصمیمدر سیاست

در های مختلف کسب و کاری و فنی را هدف قرارداده است. باشد که الیههای پیش رو میی در راستای پاسخی به چالشمحیط

-مدلبا های مختلف پیشرو خواهیم پرداخت و واقع در این پژوهش با بررسی ابعاد مختلف سامانه و تجربیات راهبری به چالش

های قابل ارائه به تحلیل خواهیم حلالمللی نسبت به راهعات پژوهشی مقاالت و تجربیات بینمطالتناد سازی اولیه از آن و به اس

 "و الیه  "فنی و تکنولوژی "ها و نتایج در دو الیه ، سرفصل یافته( نشان داده شده است3پرداخت. همانطور که در شکل )

در حوزه بالکچین به نتایج اثرگذاری این تکنولوژی نوین بر دوالیه و با مطالعات انجام شده  شده است بندیدسته "کسب و کار

شود. ارزش مورد توجه در این تحقیق، تغییرات ناشی از بررسی اثرگذاری فناوری بالکچین بر پرداخته میصورت کالن ه فوق ب

 باشد.دو الیه اصلی سامانه فاندینو می

 

 
 اختار روش تحقیق مراحل و س -3 شکل

 

پذیری از تکنولوژی بالکچین های مختلف با توجه به اثرباشد تغییرات احتمالی در الیهآنچه در این تحقیق حایز اهمیت می

 آورد.ارتقای سامانه فاندینو فراهم می های الزم را برایاست که الزام
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 سامانه فاندینو – مطالعه موردی

آوردن درک یا دانش الزم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و هدف از تحقیق کاربردی به دست 

ای است که کاربردی مشخص درباره محصول یا شناخته شده برطرف گردد. در این نوع تحقیقات هدف کشف دانش تازه

یک حادثه یا یک تصمیم ، یا به هرگونه بررسی  تک نگاری که درباره  (.1378کند )خاکی، فرایندی را در واقعیت دنبال می

همانطور که در عنوان مقاله نیز مطرح شده در  (.1384کنند )ساروخانی، شود، اطالق میانجام می "مورد خاص"درباره یک 

این مقاله بر مبنای تجربیات سه ساله در راهبری سامانه جمع سپاری مالی مطالعه موردی مورد توجه قرار گرفته است. این 

انه و های خالقاین سامانه با هدف و ماموریت حمایت از ایده .است ( www.fundino.ir/)و  به آدرس  رند فاندینوبا بسامانه 

سامانه فاندینو از مدلی به نام  صورت رسمی شروع به فعالیت و تجاری سازی نمود.ه ب 1395دی ماه  اقدامات خیرخواهانه در

هاست در دنیا رواج دارد. در جمع سپاری مالی، سرمایه الزم برای انجام یک سپاری مالی استخراج شده است که سال جمع

 45ر حدود در حال حاض شود.مین میتأ تعداد باالاما در  های معمواًل کوچکاستارتاپی، با اتکاء به کمکیا  فعالیت خیرخواهانه

اند و و اجرایی شده جمع سپاری مالیها توسط فاندینو کارآفرینان در پشتیبانی پروژهاز طرح با ماهیت خیرخواهانه و حمایت 

وفاداری و همچنین  یا تعداد مرتبه مشارکت"دو شاخص بر مبنای دسته بندی دارد که  عضو  2,668ر حدود در حال حاض

 اند. ه دسته بندی شدهدر سامان در سه گروه نیکوکار،حامی و سفیر فاندینو"مجموع میزان اعتبارات ریالی

 

 یافته ها و نتایج
 

 های جمع سپاری مالی  بررسی چالش

منظور محافظت از منافع  دارند و بهبر عهده جمع سپاری مالی مسئولیت تضمین قانونی بودن یک قرارداد را  هایپلتفرم

یی اجرایی شدن یک قرارداد در بستر برای توانابه عنوان یک تکنولوژی . تکنولوژی بالکچین اندهگذاران طراحی شدسرمایه

 . (2017، 1)کاتالینی شوددیجیتال معرفی می

ن برای و ابزاری سریع و مطمئ ، مقرون به صرفه و امنثرؤتواند مکنولوژی بالکچین برای قراردادهای جمع سپاری مالی میت

 .شودمعامالت به سرعت اطالعات به روز میقانونی بودن  گذاران وبرای حفاظت از سرمایه باشد واین تکنولوژی پول انتقال

همچنین بالکچین در محرمانه بودن و یکپارچگی در معامالت و اعتبارسنجی معامالت الکترونیک از  .)2،2016پیکینگتون(

مشکل موانع جغرافیایی حل شده  )الکترونیکی( یکاغذغیراهمیت ویژه ای برخوردار است. با استفاده از این نوع قراردادهای 

گذاران سرمایه (.2016)ژو، رگرفتن موقعیت جغرافیایی کمک می کندبالکچین در ثبت و تایید سهام بدون در نظاست. 

 (.3،2003کنند )لیبه اشتراک بگذارند و در بالکچین ارزش سهام خود را حفظ  سهام خود راتوانند برای فروش می

های پرداخت الکترونیک، سیستمتبادل ارز و در  ها مثلالذکر تکنولوژی بالکچین در بسیاری از زمینهفوق هایبا ویژگی

نگاری هست حفاظت از ای که پشت رمزکاربرد دارد. ایدههای نظرسنجی زارهای مالی، احراز هویت، صنعت بیمه و سیستمبا

                                                 
1 Catalini 
2 Pikington 
3 Lee 

http://www.fundino.ir/
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 برای ، مدیریت سهام رابر بالکچین جمع سپاری مالی مبتی یک پلتفرم .استفاده است مورد اطالعات ارزشمند در تمامی سطوح

 نماید.ارائه می افزایش کارایی و کاهش هزینه سهامداران واقع در مناطق مختلف  به منظور

معرفی تکنولوژی بالکچین در جمع سپاری مالی به این معنا نیست که جمع سپاری مالی مهم نیست و این بدان معناست که 

های جمع سپاری مالی از طریق اینترنت با (. قرار داد1،2016گیرد )تاپسکاتسطه ها را در آینده به عهده میوابالکچین نقش 

استفاده از تکنولوژی  وجود آمده را کاهش دهد.ه های بتواند چالشآوری پول میفاده از تکنولوژی بالکچین در جمعاست

-شته باشد و به آسانی برای سرمایهها داینه ثبت اطالعات و ثبت رکوردر زمدها این پلتفرمتواند کمک شایانی به بالکچین می

 .گذاران قابل دسترس است

برای افزایش بودجه  ترین روش ممکنآوری پول با ارزانعدم توانایی در جمعیکی از مشکالت امروزه کسب و کارهای کوچک 

آوری با سرعت باال، و با موانع کم جمع با ویژگیرزان،ری کانالی ایمن، اجمع سپا باشد.ترین زمان ممکن میشرکت در سریع

به ولیاست.چه به صورت اینترنتی و گسترده اگر بدون بالکچین  ها است. جمع سپاری مالیها و استارتاپشرکتبرای ورود 

 و این بدان معنا است گذاران نیز بستگی دارد.به مکان جغرافیایی سرمایه گذاران بر سرمایه و روند فعالیتدلیل نظارت سرمایه

حمایت  .(2011، 2)اوردانیونی بر عدم تقارن اطالعات داشته باشدتواند تاثیر قابل توجهی های جغرافیایی میکه تفاوت در مکان

هایی در جمع لوژی بالکچین پاسخ داده شود چالشتواند با معرفی تکنونظر امنیت در جمع سپاری مالی می گذار ازاز سرمایه

 .کندهای مورد نیاز را فراهم میاه حللی وجود دارد از جمله محرمانه بودن که بالکچین رسپاری ما

 
 

 ( چالش های جمع سپاری مالی1جدول )

 چالش ها

  مولفه موثر نوع جمع سپاری مالی

 

سهام محور منابع مطالعاتی مرتبط
 

وام
 

محور
ش محور 

پادا
حور 

خیریه م
سرمایه گذار 
 

پلتفرم
سرمایه پذیر 

 

چ
ی

ت موضوع
ی استخراج شده از ادبیا

ش ها
ال

 (2016، ژو( )2010 آهلرز،( )2014 کویی،) *  *   * * و  امنیتی عدم تمرکز جغرافیایی و مشکالت حقوقی  

 (2016، ژو( )2018هوجیانگ، ) (2016 ژانگ،) *  *   * * ) ثبت، هزینه اداری و تایید( مدیریت سهامپیچیدگی 

 (2017(  )ژائو، 2003، لی)  * *    * سهام یفقدان نقد شوندگ انتقال سهام و یچیدگیپ

 (1393، دفتر توسعه کارآفرینی) * * * * * * * فرآیندهاعملکرد  پایین  سرعت

 (2003( )گفن،2015()ونگ،2017()ژائو،2016)ژانگ، * * * * * * * اعتماد پذیریو  ضعف در  شفافیت

 (2014،دوویر) (2016 ژانگ،) * * * * * * * قابلیت ردیابیعدم 

 (2018)هوجیانگ، (1393،کارآفرینی دفتر توسعه) * * *   * * و سو استفاده نمودن عدم احراز هویت افراد

 (1393، دفتر توسعه کارآفرینی( )2014)مولیک،     * * * * های معرفی شده قانونمندی طرحعدم 

 (2015( )بوتارین، 2018یانگ، ( )هوج2016)ژانگ،   * * * * * * امکان پولشویی

 (2018هوجیانگ، )  (2016 ژانگ،) * * * * * * * امنیت اطالعاتعدم 

                                                 
1 Tapscott 
2 Ordanioni 
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 چالشهای سامانه جمع سپاری در ایران )سامانه فاندینو( 

نی بر دید مبتدر سامانه های جفرآیند تامین مالی جمعی شباهت بسیاری به سنت گلریزان و صندوق قرض الحسنه دارد. 

م انجام و عد های احتمالیتشخیص کالهبرداری، های غیر عملیتشخیص برنامه، هابررسی دقیق درخواست" فضای وب

-یت چارچوبمالی، رعا های تامینرو، بزرگترین چالش درگاهاز اینسزایی برخوردار است.  هتعهدات کسب و کارها از اهمیت ب

افته و یدم افزایش عتماد مرهای اعالن شده توسط درگاه باالتر باشد، اموفقیت برنامههای قانونی است. عالوه بر آن هر چه نرخ 

 . تعداد مشارکت کنندگان افزایش خواهد یافت

انه با ( این سامwww.fundino.ir/با برند فاندینو است ) باشد، سامانهع سپاری مالی که در کشور فعال میهای جمیکی از سامانه

ورت رسمی شروع به فعالیت و بص 1395های خالقانه و اقدامات خیرخواهانه در مورخ دی ماه هدف و ماموریت حمایت از ایده

( نشان داده شده است فرآیندهای اصلی در طرح های فاندینو در قالب پنج فرآیند 4) سازی نمود. همانطور که در شکلتجاری

که به خروجی اصلی موفقیت طرح و یا  باشدمی "اتفاق بزرگ -تقدیم همیاری -اریبخش همی -بخش داوری -ایجاد طرح"

 .گرددهای مربوط جهت اطالع اعضا تدوین و مستند میانجامد که در هر دو صورت گزارشتوقف طرح می

 

 

 . فرآیند ایجاد طرح در سامانه فاندینو4شکل

 

ا هارد، چالشدکی قرار های تابع باناینکه سامانه فاندینو در شرکت سال فعالیت در مبحث جمع سپاری با توجه به سهدر مدت 

در  "فرینیر بخش کارآها دها و مشارکتهای پرداخت، شبکه سازی مشتریان حمایتحقوقی و قانونی، شیوه"از ابعاد و موانعی 

 باشد.راهبری این سامانه مطرح می

شده  ایجاد وبسایت در سراسر دنیا 450بیش از  2015فته و تا سال مین مالی جمعی با توسعه فناوری به سرعت توسعه یاتأ

در سراسر دنیا از جمله قاره آسیا رشد چشم گیری مین مالی جمعی أدر بخش ت 2014در واقع از سال  .(2015، 1است )کوردوا

-بطوریکه سامانهه کرده است تجرب های اخیر  این نوع رشد را در سالکشور ایران نیز (. 2015، 2) ماسولشن اتفاق افتاده است

باشد، در بسیار پایین می با این حال این رقم همچنانعدد افزایش یافته است.  20های جمع سپاری مالی از پنج عدد به حدود 

 واقع وضعیت فعلی با نیاز کشور سازگاری ندارد و به جایگاه واقعی خود دست نیافته است.

                                                 
1 Cordova 
2 Massolution 

http://www.fundino.ir/
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کیک استارتر با  باشد، برای مثال سایت موفقمی %50زیر هاسایتدر اکثر وب مین مالی جمعیأهای تیت پروژهنرخ موفق

رو در جمع ه پیشدر ایران با مطالعه بر هشت سامان. (2015)ماسولشن،  مواجه بوده است 2015تا  2014از سال  %7کاهش 

اند هنوز از یافته ی فعلی که رشدهاباشد. در واقع وب سایتمی %43.6ها حدود سپاری مالی میانگین ضریب موفقیت پروژه

ور موثرتر ه منظور حضگذاری بهای سرمایهنیازمند مجوزهای قانونی و کاهش محدودیتدارندو های بسیار پایینی تعداد پروژه

 باشند.می

سط های معرفی شده توگذاران در کسب و کارسرمایهانگیزه و هدف  ر خصوص عوامل موثر برمطالعاتی د در سال های اخیر

و همکاران،  2. ونگ2017و همکاران، 1)ژائو اعتماد توجه ویژه شده است  پدیدههای جمع سپاری مالی انجام شده است و به پلتفرم

ترین عامل موثر بر قصد مخاطبان شود که اعتماد مهمبه این نتیجه منتهی می 2003 در سال های پژوهشی گفنیافته (.2015

تاثیر  2017 در سال مین مالی جمعی ژائو و همکارانأدر زمینه ت باشد.هرگونه تراکنش آنالین می نه تنها در خرید آنالین بلکه

 .اندگیری کردهگذاری حامیان را نتیجهمثبت اعتماد بر قصد سرمایه

ه، پروژ ان کیفیتهای مختلف تأمین مالی جمعی، عوامل تأثیرگذار بر موفقیت آن تحت عنو، جنبهآزادرنجبرطبق مطالعات 

 ورد نظر ازمانویه ثمشخصات پروژه، بازگشت سرمایه، عوامل جغرافیایی، مشوق ها، و اعتبار، شناسایی گردید و مدل عاملی 

الت ساختاری، در نرم نفر ایرانی و بهره گیری از روش معاد 350طریق نظرسنجی به شیوه پرسشنامه اینترنتی با تعداد نمونه

ی رهای عاملتیب با بابه تر "بازگشت سرمایه و اعتبار"عوامل مدل نهایی نشان میدهد که  مورد آزمون قرار گرفت. AMOS افزار

الزامات  از 0.31و  0.45به ترتیب با بارهای عاملی  "مشوق ها و عوامل جغرافیایی"عوامل از الزامات اساسی و  0.9و  0.98

 (1395)آزادرنجبر،  گذاران هستند.انگیزشی برای سرمایه

های سال ها درگذاری استانهیه اسناد توسعه اشتغال و سرمایهکه به منظور سنجش فضای کسب و کار جهت ت در پیمایشی 

طور متوسط بیش  ( صورت گرفت به1393توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )دفتر توسعه کارآفرینی، دی ماه  89-91

کار در  سعه کسب ویجاد و توع مالی را مانع بسیار مهم در اهای مختلف، دسترسی به منابها در استاندرصد بنگاه 65از 

 درصد است.  31ود درصد و در جهان در حد 34ها دانستند. این رقم به طور متوسط در کشورهای خاورمیانه در حدود استان

آمایشی ح ای طرستمطالعه اولیه در کشورهای درحال توسعه در را یک بانک جهانیبر اساس پژوهش دفتر توسعه کارآفرینی، 

وانین و ن در بعد قارد لیکدرسد ایران از بعد فناوری در وضعیتی آماده برای تامین مالی جمعی قرار داشته، تا کنون به نظر می

گ دامات فرهنمند اقمقررات دچار موانع مهمی است. همچنین از بعد فرهنگی نیز موانعی وجود داشته و اجرای این امر نیاز

رای بموانعی  اند و ممکن استهای سنتی تامین مالی طراحی شدهجاری کشور در راستای اجرای روش نسازی است. قوانی

اصالح  ار و...( وق بهاداجرای تامین مالی جمعی ایجاد نمایند، لذا بررسی دقیق قوانین و مقررات موجود )قانون تجارت، اورا

 ست. عی ضروری اای اجتماهاران، کارگزاران و متخصصین رسانهگذیهرمااز جمله کارآفرینان، س انها از منظر ذینفعاحتمالی آن

وجود متقاضیان کارآفرین و های تامین مالی جمعی در ایران برای جلب اعتماد و کسب اعتبار نیاز به چیزی بیش از نظام

مقررات تسهیل کننده، های پشتیبان و توانمندساز نظیر نین نظامی نیاز به اکوسیستمکنندگان عالقمند دارد. چمشارکت

 .فناوری و محیط امن تبادالت مالی و همچنین فرهنگ پذیرای این شیوه جدید از تامین مالی دارد

                                                 
1 Zhao 
2 Wang 
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 راهکارهای بکارگیری بالکچین در پلتفرم جمع سپاری مالی

ه از تکنولوژی تفادهای پلتفرم فاندینو، اسو چالش (1)های ارائه شده در جدول شماره با توجه به ادبیات موضوع و چالش

ت نقشه راه به نیز نشان داده شده اس (5)شکلهمانطور که در شود. شنهاد میسپاری مالی پیهای جمعبالکچین در سامانه

 منظور مهاجرت پلتفرم سامانه فاندینو بر مبنای بررسی دو الیه کسب و کار و فنی ترسیم شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امانه فاندینو. نقشه راه مهاجرت پلتفرم در س 5شکل

 

های امنیتی و هزینه باالی ثبت، مشکل مربوط به توزیع های مربوط به فرایندهای قانونی ثبت سهام، نگرانیپیچیدگی

 جغرافیایی سهامداران و بسیاری دیگر از چالشهای مذکور را حل کند.

اتر از پرداخت توجه داشته و عملیات بازار سپاری مالی، شرایط معامالت را امن کرده، به امری فرتکنولوژی بالکچین در جمع 

های سازی معامالت این است که تکنولوژی بالکچین کانالکند. مهمترین راهکار بالکچین جهت ایمنمالی را پشتیبانی می

زه آورد. این تکنولوژی در حوهای به اشتراک گذاشته شده فراهم میسازی و به صورت دسترسیتوزیع شده را در راستای شفاف

های متمرکز حاوی اطالعات شود زیرا این توانایی را دارد که هرگونه سیستم کانالمربوط به خود یک انقالب محسوب می

ها و معامالت ارزشمند را سریعا جایگزین کند. راهکار دیگری که بالکچین جهت تأمین امنیت و حفظ حریم خصوصی تراکنش

ضوع توسط یک معامله صورت گیرد نیاز به تکنولوژی رمز نگاری دارد که این موکند این است که اگر تراکنشی در ارائه می

. تر کندتواند معامله یا تراکنش را سادهتواند توسط طرفین تأیید شده باشد و این میباشد. بلوک میها قابل ردیابی میبلوک

 گذاری اطالعات دریافت کنند.فت را توسط به اشتراکتایید دریا تواندکننده میتواند تایید پرداخت و دریافتمی کنندهپرداخت

های مربوط به احراز هویت و سرعت عملکرد فرایندهای معامالت، یکی از راهکارهای مهم تکنولوژی بالکچین جهت حل چالش

. در واقع سازدها را درگیر میکند و آناستفاده از قراردادهای هوشمند است؛ به این صورت که سه طرف را به هم متصل می

سپاری مالی سپاری مالی و در سامانه فاندینو که مصداق بارز جمعبالکچین برای مدیریت تمام موضوعات از جمله جمع
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شود، جهت یکپارچه سازی و بدون دخالت انسان طراحی شده است. معرفی تکنولوژی بالکچین در قراردادهای محسوب می

 توانند به طور همزمان به اطالعات دسترسی داشته باشند.  جمع سپاری مالی به گونه ای است که همه می

بالکچین به کمک فرایندهای پیچیده فنی، قابلیت پیشگیری از پولشویی در مبادالت را نیز دارد. از آنجا که تمامی معامالت 

ال خالف قانون به قابل ردیابی و ثبت شده به صورت غیرمتمرکز در دفاتر توزیع شده هستند، امکان بروز پولشویی و اعم

های جغرافیایی و مشارکت رسد. امکان استفاده از ارزهای دیجیتال در بالکچین و حذف محدودیتحداقل میزان ممکن می

کند. با توجه به اینکه با رشد تکنولوژی تقاضا برای ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده به افراد به صورت فرا مرزی را فراهم می

 است. رشد کردهدلیل امنیت باال، 
 

 جمع بندی

آوری بالکچین بالکچین، ما معتقدیم که فن کاربردهای موارد و بالکچین هایبراساس مرور ادبیات، تجزیه و تحلیل ویژگی

 سازی فرآیند آن است.و بهینه جمع سپاری مالی خوبی در حل مشکالت سهام ارزش باالیی دارد و چشم انداز

اند و این امر برای تکمیل و تایید ثبت سهامداران در مناطق وسیعی پراکنده شدهری مالی اول اینکه سهامداران جمع سپا

 هزینهکم و کارآمد ایمن، حلراه یکبالکچین  آوریفن .نیست موثر سنتی سهامداران نامثبت فرآیند اهمیت بیشتری دارد.

جمع  سهام در معامالت دوم، .دهدمی ارائه دهپیچی ثبت فرآیند سازیساده و سهام صاحبان حقوق ثبت به دستیابی برای

 آوریفن بر مبتنی سهام مدیریت پلتفرم یک حال، این با .هستند پیچیده عملیاتی سطح در مالکیت و انتقال سپاری مالی

 سهیلت را سهام انتقال و معامله فرآیند توجهیقابل طور به که کند فراهم را ایمن الکترونیکی معامالت تواندمیبالکچین 

 پذیرش و امنیتی مسائل اینکه، سوم .کرد خواهد تسهیل راجمع سپاری مالی  بازار کردن فعال و سهام گردش کار این. کندمی

 تواندمی کاربران بین مستقیم معامالت و نقطه به نقطه های تراکنش ،بالکچین با .دارد وجود جمع اوری شده پول مدیریت در

 بدون داد انتقال کنندگان اندازپس حساب به گذاران سرمایه هایحساب از مستقیم طور به توان می را هاسرمایه آید؛ دست به

 کمک سازگاری و مالی امنیت مسائل به پرداختن با کار این .آیند حساب بهجمع سپاری مالی  سکوهای طریق از که این

 .هستند مواجه خود منافع و حقوق از ایتحم و دادن رای در مشکالت باجمع سپاری مالی  سهامداران چهارم، .کندمی

 پراکنده سهامداران برای کانالی که کند کمک معتبر بسیار آنالین گیریرای سیستم یک ایجاد به تواندمیبالکچین  تکنولوژی

 کی از استفاده با توان می را سهام مالکیت بر ناظر نظارت اینکه، پنجم .کندمی فراهم شرکتی حاکمیت در مشارکت برای

در  و به دست آورد را فراگیر و جامع بازار اطالعات تواندیم قانون گذار .کرد تقویت یکپارچه بالکچین مالکیت مدیریت پلتفرم

  .را بهبود بخشد جمع سپاری مالی هایپلت فرم و پرورش دهندگان صندوق گذاران، سرمایه مقررات اثربخشی نتیجه

ی است که به ثبت عادالنه و کم هزینه، معامله و انتقال سهام و حق رای سهامداران از دیدگاه نظری، فناوری بالکچین راه حل

در صنعت جمع سپاری مالی دست می یابد و ریسکهای قانونی مربوط به مدیریت سرمایه را از بین می برد. همچنین می تواند 

بالکچین چشم انداز خوبی در زمینه سهام  به نظارت ناظران و درک بازار جمع سپاری مالی کمک کند. بنابراین، کاربردهای

جمع سپاری مالی است. در حال حاضر، کاربرد بالکچین در مدیریت سهام هنوز در مرحله اکتشافی است؛ مسایل قانونی، 
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 مجوزها و فنی بسیاری وجود دارد که باید حل شوند. هنوز نیاز به شرکتهای بالکچین و مدیران بازار وجود دارد که فعاالنه با

 یکدیگر هم کاری می کنند، برنامه های بالکچین را پیاده سازی کرده و راه حلهای ابداعی مورد نیاز را معرفی می کنند.

آنها باید درک خود از بالکچین، ارزش آن، فرصتهای آن و خطرات آن را عمیق تر کنند. آنها باید به طور فعال برنامه های 

خود و سایر بازارهای مدیریت دارایی دیجیتالی ترویج کنند. بهره وری اقتصادی و بالکچین را در بازار جمع سپاری کشور 

 منافع اجتماعی می تواند از طریق نوآوری و کاربردهای فنی بدست آید.    
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ABSTRACT 

At present, crowdfunding used as a platform for philanthropic purposes and fund gathering 

for new ideas.  Blockchain is a decentralized technology that the augmented information on it 

is unchangeable and it can be used as warranty for contracts. Blockchain, in this paper is 

presented as a solution for developing security, increasing trust and transparency, improving 

the processes of information sharing and verification in crowdfunding platforms. The role of 

Blockchain is presented as a roadmap in relating the stakeholders and users in an effective 

way (Fundino as an example). Blockchain helps to resolve the relationships between 

platforms, investors and fundraisers. Fundino is an online platform that uses crowdfunding 

for philanthropic purposes and sponsoring of innovative ideas. This paper will provide 

effective clues for researchers and participants of crowdfunding area in using Blockchain 

technology.   

Keyword: Blockchain, Crowdfunding, Equity Crowdfunding, FUNDINO, information security 
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