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 اقتصاد پویا، ابزار رشد و توسعه پایدار سور
در مقاله قبل با بازیگران پلتفرم سووووور و و ایا و ارتتارا  ار بازیگر  شوووو ا شوووودی   

دا دگان، باربران وباراا، توسووعهصوواابان ب وو  نفعان سووور به شووری ب تاد سووور،ذی
اا و مرابز تبادل م طبق بر سپتدنامه شبکه سور به ارتصار وباراا، تائتدب  دهب  

توانتد در سپتدنامه سور به دقت بررسی معرفی شدند به شری امه این موارد را می
 ب تد 

ه سوووور، روابا مالی در این مقاله، به بررسوووی اقتصووواد بسبرتن سوووور، توبن پایه شوووبک
الزم به  رواات  پردارت  بازیگران و ع اصر شبکه، بارمزد شبکه و شتوه محاسبه  ن

ذبر اسووووووت در مقاال  ب دی در مورد شووووووتوه ت تتن قتمت توبن پایه شووووووبکه، نحوه 
اای ب تاد سووووووور و از این دسووووووت تولتد و توزیع توبن، در مداای ب تاد سووووووور، ازی ه

 موارد صحبت رواات  برد 

 اقتصاد بسبرتن سور
امه بازیگران شبکه از انگتزه بافی برای با ادف افظ پایداری شبکه سور، نتاز است 

و در صووور  تفلا از قواعد شووبکه، به اندازه بافی  ایفای و ایا رود برروردار باشوو د
جریمه یا محروم از مزایای شبکه بشود  چتدمان چ تن قواعد و شرایطی به م تج به 

 نام د توبن مییا اقتصاد شود را اقتصاد بسبرتن امه بازیگران میبازی درست 

بازیگران پلتفرم سور امان د پلی متان امه بازیگران شبکه سور است و از طریق  ن 
توان د ردما  رود را در ارتتار سایرین قرار دا د یا بر رفتار دیگر بازیگران نظار  می

سوووازی تان بازیگران سوووور و به م ظور فراا داشوووته باشووو د  برای ت ظت  روابا مالی م
ارائه برری ردما  مالی در سور، توب ی با نام سورن در این شبکه توسعه داده شده 

 است به توبن پایه و نتتتو این شبکه است 

 توبن پایه شبکه سور نسور
، به افتفار یکی از سووورداران ایرانی، سوووورن نام گ اری شوووبکه بسبرتن سوووورتوبن پایه 

اای شوووبکه سوووور مورد اسوووتفاده اسوووت  این توبن برای پردارت بارمزد تراب   شوووده
 اییتدب  دهتأپردارت و توسووا  ،گترد  این بارمزد توسووا تبت ب  ده تراب  قرار می
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 یافتدر شوووود،یتبت م بر روی دفتربل توزیع شوووده سوووور یتراب   توسوووا و ینبه ا
  شودیم یارچرره گردش توبن شبکه ت  ت ترت ین  به اشودیم

 اای شبکه سورسایر توبن
 Fungible andتوان ار دو نوع توبن مثلی و غترمثلی )بر روی شوووووووبکووه سوووووووور می

NonFungibleاای مثلی تحت استانداری مشابه ( را توسعه داد  در شبکه سور توبن
ERC-20 اای غترمثلی نتز تحت اسوووووتاندارد مشوووووابه و توبنERC-721  توسوووووعه داده

 شوند می

 ارتباط مالی بازیگران سور مبت ی بر توبن سورن
 یگرنق  رود در شوووبکه با د یسوووور، به اقت وووا تنمفتلا در شوووبکه بسبر یااطرف

مبادال  در  یناز ا یادارند  رسصوووووهبر مب ای توبن سوووووورن  یمبادالت بازیگران شوووووبکه
  شودیم یدهد ر زیرنمودا

 روابا مالی ب تاد سور
اای توسعه ن فه اولته شبکه سور و ایجاد زیرسارت ازی هتامتن ب تاد سور برای 
افزاری الزم برای برپایی شوووبکه و نتز به م ظور ترویج و گ وووترش شوووبکه سوووفت و نرم

سوووووووور، مقادیری توبن سوووووووورن در بلو  پتدای  تولتد و برای ااداف زیر رزرو برده 
 است:

 شبکه روزرسانیو به اای الزم برای توسعهتأمتن ازی ه ●

 اای جاری ب تادن ازی هتأمت ●

 اای ترویج و  موزش شبکهتأمتن ازی ه ●

 ااروابا مالی تایتدب  ده
اووا در تبووت و نگاووداری تراب  بررسوووووووی و اووا در بسبرتن سوووووووور نق  تووأیتوودب  ووده

به اا پایدارسوووووازی شوووووبکه را بر عاده دارند  تأیتدب  ده جهو در نتت اای شوووووبکهبلو 
افزاری الزم را با ازی ه افزاری و نرمزیرسارت سفتم ظور ایفای این و ایا بای تی 

 :تن ب  دتأم اا راتوان د این ازی همی از دو محلد و  رود ایجاد نمای
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بابت تبت ار بلو  در زمان نوبت تبت  پاداش ثبت بلوک: ● ار تأیتدب  ده 
ب د  این مقدار رود، مقداری توبن سوووووووورن، بابت تبت  ن بلو  دریافت می

 شود توبن، پاداش تبت بلو  نامتده می

زمان ارسال تراب   به شبکه، باید مقداری توبن باربر در ار  تراکنش: کارمزد ●
اای ار بلو  در تمام تراب   بارمزدبپردازد  به ع وان بارمزد شووووووبکه سووووووورن 

ب د، واریز ای به  ن بلو  را تبت میزمان تبت بلو  به ا ووووووووان تأیتدب  ده
 شود می

 وبارااصاابان ب  روابا مالی 
 ا ت د: مالی اای زیر در ت املوباراا با طرفصاابان ب  

 نان وبار به ا ووووان وباراا طبق قواعد ب وووو اایی را به باربران ب وووو ازی ه ●
 نمای د ب  د، دریافت میواریز می

اا یا موارد دیگری به طبق قواعد رود باید به باربران بپردازند، جوایز یا پاداش ●
 نمای د پردارت می

ی را مبالغاا و قرارداداای اوشوووووم د، اای مربوط به اپلتکتشووووونبابت توسوووووعه ●
 ب  د  اا پردارت میدا دهبه توسعه ت اداتشانطبق 

مبادله  اای فتا پولاا یا توبنسوووووووایر مرابز تبادل با  دردریافتی را  اایتوبن ●
 ب  د می

 وبارااباربران ب  روابا مالی 

 نمبالغی را در قال  توبن سور ،وباروباراا طبق قواعد ار ب  باربران ب   ●
  ب  دوبار پردارت میاای دیگر شبکه به صاابان ب  یا توبن

 وبارااصاابان ب  را به ع وان پاداش یا جایزه از مبالغی باربران ممکن است  ●
 دریافت ب  د 

 اای الزم به مرابز تبادل مراجعه ب  د توان د برای تاته توبنباربران می ●
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 روابا مالی مرابز تبادل
یا  ناای سوووورتوبن اسوووتفاده ازدر شوووبکه بسبرتن سوووور برای  نفعذیاای تمام طرف

با پردارت ، مربز تبادلاای با مراجعه به یکی از سایت و قابل مبادله، مثلیاای توبن
  ب  درود را تاته میتوبن مورد نتاز  ازی ه،

 ن را به فروش امر تن در صوووورتی به توب ی را در ارتتار داشوووته باشووو د و بفواا د 
  ب  دبه مرابز تبادل مراجعه  بای تمی ،برسان د

اای مبادله شوده را به ع وان ز توبنای درصود مربز تبادلدر ازای این ردما ، سوایت 
اای ار سایت ب د  این درصد طبق ستاستبارمزد از فروش ده و رریدار دریافت می

 شود ت تتن می مربز تبادل

 اادا دهتوسعهروابا مالی 
اای مفتلا شووووووبکه بسبرتن سووووووور اا به ازای ردماتی به برای طرفدا دهتوسووووووعه
 ب  د دریافت می مزد بار رود رادا د، انجام می
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 یکدیگر با سور ینبالکچ شبکه نفعانیذ یمال ارتباط -۳ شکل -1 نمودار


