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 مسیر شفاف توسعه پلتفرم بالکچینی سور
مابین بازیگران پلتفرم سور نکاتی بیان شد، در مقاله پیشین، در مورد روابط مالی فی

در این مقاله به عنوان مقاله پایانی از سلسله مقاالت بررسی سپیدنامه سور، به چند 
مباحث باقیمانده از اقتصوووواد توکن  مرورا برموضوووووو م ورا یواپید پردایبت ابتدا 

پاا آتی سووووووور راه توسووووووعهب به بررسووووووی نقشووووووهو در نهایداشووووووب سووووووورن یواپید 
 پردازیدت با ما پمراه باشیدتمی

 پا در شبکه سورکارمزد تراکنش
براا م اسوووبه کارمزد تراکنش در شوووبکه سوووور بر حسووو  ریاا، نیاز اسوووب ابتدا پزینه 
تراکنش بر حسووو  یا یا پمان سوووویب م اسوووبه شوووود، سوووپا قیمب سوووویب بر 

ریاا  ودر نهایب کارمزد تراکنش بر حسوو  سووورن حسوو  سووورن بدسووب آید تا بتوان 
 تعیین شودت

 پزینه تراکنش بر حس  سویب
پاا بالکچینی پمانند سور، کارمزد تراکنش به میزان منابعی که شبکه در بریی شبکه

در شووبکه سووور کند بسووتگی داردت با پمین من   براا پردازش آن تراکنش مصوورف می
به نوو تراکنش و مقدار پردازش الزم  یبسووووووتگپر تراکنش  امقدار سووووووویب الزم برا

مثال  آن تراکنش داردت االزم برا سووووووووووازایرهذی یوووبظرف یزانجوووام تراکنش و ن ابرا
بدون توجه به مقدار سووووورن  یگرحسووووا  به حسووووا  د یکسووووورن از  انتقااتراکنش 
 سووووووور، یندر بالکچالزم به ذکر اسووووووب  تاسووووووبسووووووویب  ۲۱۰۰۰به طور ثابب  انتقالی،
پا از توکن سووووووورن اسووووووب که با اسووووووتفاده از آن کارمزد تراکنش یمقدار کم سووووووویب
 تشودیپردایب م

 قیمب سویب بر حس  سورن
در واقع ارسوواا شووودت تعیین می ان سووورقیمب سووویب بر حسوو  سووورن توسووط کاربر 

 یدت اما باکندیم یینتع را پر واحد سوووویب بر حسووو  سوووورن یمبکننده تراکنش، ق
حداقل پر واحد  یمبق تواندیمنیز  ییدکنندهداشووووووووب که پر ت نکته توجه  ینبه ا

کارمزد  رای یگرکندت به عبارت د یینیود تع اتراکنش را برا یرشسوووووووویب جهب پ 
تعیین شوووده توسوووط کاربر از حداقل کارمزد قابل پ یرش توسوووط پر تاییدکننده کمتر 

 باشد، آن تراکنش پردازش نخواپد شدت
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 پزینه تراکنش بر حس  ریاا
کارمزد تراکنش بر حس  ریاا، به قیمب سورن به ریاا بستگی دارد و از طری  فرموا 

 شودیر م اسبه می

 

𝑆𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑇𝑥 𝐹𝑒𝑒 𝑖𝑛 𝑅𝑖𝑎𝑙
= 𝐺𝑎𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 × 𝐺𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒  𝑖𝑛 𝑆𝑈𝑅𝐸𝑁
× 𝑆𝑈𝑅𝐸𝑁 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑛 𝑅𝑖𝑎𝑙 

 

بر حسوو  ریاا، در بازار عرضووه و تقاضووا تعیین الزم به ذکر اسووب، ارزش توکن سووورن 
 یواپد شدت

 پاا موجود براا پایدارا قیمب توکن سورنمکانیزم
 یارکه در ایت یدعوامل قابل تنظ برییپمراه به عامل یودکار  یندر شووبکه سووور، چند

این پایدارا بدان ت شودیسورن م یمبق یداراباعث پاتواند میاسب،  پاییدکنندهت 
پاا تعیین شوووووده، امید آن اسوووووب که قیمب توکن معناسوووووب که با توجه به مکانیزم

 یندر اسووووورن، در شوووورایط ثبات بازار رمزارزپا، دچار نوسووووانات شوووودید قیمتی نشووووودت 
 :پردازیدیعوامل م ینا یقسمب به بررس

  سوووازا عرضوووه و تقاضووواا توکن و آزادسوووازا قیمب توکن سوووورن، متناسووو
 ین قیمب توکن سورن در بازار عرضه و تقاضاتعی

  یاردر ایت قیمب سووووورن یدعامل قابل کنترا جهب تنظ یک ییدکنندهپر ت 
عامل آن  ینا یداسوووووبت با تنظ«  سوووووویب یمبحداقل ق» ییندارد و آن تع

 بسوووووووویب کمتر از آن حداقل را ثب یمببا ق یتراکنشووووووو یچپ ییدکنندهت 
پا یرقابت یندفرا یک یعامل ط ینا ییننخواپدکردت تع آمدن  یینموج  

 ینهکد شووووودن پز یبو در نها پاییدکنندهت  ینب« سوووووویب یمبحداقل ق»
 یواپد شد یستدس ییکاربران نها اپا براکارمزد تراکنش
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 ن وه تولید توکن سورن
شووووووندت بخشوووووی از منابع توکن در بلو  پیدایش توکن سوووووورن به دو روش تولید می

یگر طی فرایند استخراج، ما به ازاا ثبب پر بلو  تولید تولید یواپد شد و بخشی د
 یدتوکن سووووورن تول یلیونم ۲۰سووووور تعداد  ینبالکچ پیدایشدر بلو  یواپد شوووودت 

ت تعداد شووودیم یدتول یزتوکن ن ادر زمان سووایب پر بلو  تعداد ینت پمچنشووودیم
 اپاد توکنتا تعدا یابدیشوووووووده در پر بلو  به مرور زمان کاپش م یدتول اپاتوکن
 ینبه ا تواحد یواپد رسوووووووید یلیونم ۲۰۰ سووووووواا به ۲۰پا از  یبدر نها یدشووووووودهتول
بلو ، پاداش ثبب  یلیونم ۳۰۰ یدسوووووووواا  و تول ۲۰حدود  یادوره ) ۲۰پا از  ی ترت

 تیدبلو  به صفر یواپد رس

 ن وه توزیع توکن سورن
 یهعرضوووه اول یتوکن ط یلیونم ۱۰میلیون توکن تولید شوووده در بلو  پیدایش،  ۲۰از 

پزارم توکن ده یکتوکن برابر  فروشیشپ یمبت قیدرسوو به فروش یواپد ییصوووصوو
 یواپدبودت  یوماتر ااتر در شبکه

 یکتوکن در  یلیونم ۱۰، برابر با پیدایشدر بلو   یدشوووووووودهتول اپاتوکن باقیمانده
 یجادسوووووووور ا یادبن اقرارداد پوشووووووومند برا یککه ت ب   ییتوکن چند امضووووووووا یفک
 ینبر ا عالوه شووودت مصوورف یادبن پااینهپز پوشووش اتا برا شووودمی یرهذی شووود،یم

 یرز ی شووده به ترت یدت پاداش بلو  تولشووودیم یدتول یزدر پر بلو  پاداش بلو  ن
 :شودیم یعتوز

 تشودیم یزبلو  وار ییدکنندهبه حسا  ت  یدشدهاز پاداش بلو  تول ۹۰% ●

 پااینهپز اتا برا شوودیم یزوار یادبه حسوا  بن یدشودهاز پاداش بلو  تول ۱۰% ●
 صرف شودت یادالزم بن
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 سورن توکن توزیع -1 نمودار

 م ل مصرف درآمدپاا بنیاد سور
 ۱۰شده بنیاد در طی پاا بنیاد سور و درصد آن نسبب به درآمدپاا م ق پزینه

 یواپد بود:ساا اوا فعالیب شامل این موارد 

از  %۲۵پاا وابسته: سیستدپسته اولیه بالکچین و افزارا پزینه توسعه نرم ●
 درآمد بنیاد 

 از درآمد بنیاد %۱۵پزینه دستمزد اعضاا بنیاد:  ●

تعدادا از وای ارا به پا و کاربران و اپلیکیشووووون توزیع رایگان توکن سوووووورن به ●
از درآمد  %۲۰: ربراا توسووعه، آموزش، ترویو و ت مین سوورو پاا کشوووردانشووگاه

 بنیاد

 از درآمد بنیاد %۱۰:  پاپزینه تبلیغات و رسانه ●

میزان عرضه 
,  اولیه خصوصی
10,000,000  ,

4%

قفل شده در 
حساب چند 

,  امضایی
10,000,000  ,

5%

سهم بنیاد از 
پاداش ثبت 

,  بلوک
20,000,000  ,

9%

سهم 
,  تاییدکنندگان
180,000,000  ,

82%
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 از درآمد بنیاد %۱۵پزینه تولید م توا، آموزش و ترویو:  ●

  از درآمد بنیاد %۵: ساالنه پااپزینه بریزارا سمینار  ●

 از درآمد بنیاد %۱۰: نشدهبینیپاا پیشپزینه ●

پاا بنیاد و ان باق ا نظارت بر درآمدپا و پزینهد حسووابرسووی در بنیاد سووور وظیفهنها
 مصوبات را بر عهده داردت باآن 

 توسعه سور راهنقشه
 بینی شده اسب:پا پیشاندازا و تداوم راه پلتفرم بالکچین سور در این یامراه 

 توکن سورن و شبکه سور نامهیدنگارش سپ ●
 نامهاساس نگارش ●

 قانونی بنیاد سور به عنوان مؤسسه غیرتجاریثبت  ●

 یهرم اولفپلت یفن توسعه ●

 اندازی وب سایت بنیاد سورراه ●

 )از بنیاد سور و خارج از بنیاد سور( های اولیهتأییدکنندهنهایی مشخص شدن  ●

 و تست یراه انداز پیش ●

 اندازی اولیه پلتفرم بالکچین سورراه ●

 یتفعال یحقوق یرساختز ایجاد ●
 یگذاران خصوص یهجذب سرما فراخوان ●
 یادتوسعه از طرف بن یمانکارانفراخوان پ برگزاری ●

 های اولیه جهت استفاده از بالکچین سورسرویسی توسعه ●

 با هدف توسعه بازار یغیو تبل یآموزش یهاینکمپ شروع ●

 تبلیغ جهت جذب کاربران اولیه ●

 به اهداف فاز اول توسعه بازار یابیدست ●
 هاتأییدکنندهتعداد  توسعه ●
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 مراکز آموزشی و پژوهشیها و دانشگاه یرنظ یراهبرد یشرکاتوسعه  ●

توکن با واحد  تبادلهای جانبی مانند اکسپپپپپلورر و اندازی محیطاعالن جهت راه ●
 پول

 هاها و بانکاعالن جهت جذب همکاری سازمان ●

 یاشبکه ینتعامالت ب یرساختز توسعه ●

 بیانیه رفع مسئولیب
سازا و اجراا قراردادپاا بالکچین سور صرفاً یک پلتفرم بالکچینی براا پیادهپلتفرم 

 پوشمند اسب و در موارد زیر مسئولیب دارد:

 در حاا کار بودن شبکه ●
 ایجاد ارتباط بین سرورپاا شبکه ●

 این پلتفرم در موارد زیر پیچ مسئولیتی ندارد:

اندن به دیگران اعد از سوووازا و اجراا قراردادپاا پوشووومند براا زیان رسوووپیاده ●
کاربران شوووووبکه، اشوووووخاح حقیقی و حقوقی دولتی و یصووووووصوووووی، اعد از کاربر 

 شبکه یا غیر آنت
سووازا و اجراا قراردادپاا پوشوومند که اصوول کار آن یا قسوومتی از فعالیب پیاده ●

 آن مخالف قوانین دولتی یا عرف عمومی باشدت
یا انتشوووووار آن، چه از طرف پاا مجرمانه روا قراردادپاا پوشووووومند ذییره داده ●

 کنندیان قرارداد پوشمند و چه از جان  کاربران آنتپیاده
 عدم ص ب اطالعات در قراردادپاا پوشمند شبکه یا به روز نبودن آنهات ●
پاا یاصووووی که در شووووبکه داد و سووووتد ا شووووبکه یا توکنحفظ ارزش توکن پایه ●

 شودتمی

اندازا اولیه، نیز تنها مسئولیب راه« سوربلو  بنیاد نوآورا و توسعه فناورا زنجیره»
ا شبکه و نیز توسعه، آموزش، به روز رسانی و ترویو سازماندپی ت ییدکنندیان اولیه

پایی که ایتیار آن را دارا ا بالکچین سووووور و نیز وضووووع مقررات در حوزهپلتفرم شووووبکه
 پاا دیگر مسئولیتی نداردتدار اسب و در حوزهباشد، عهدهمی
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از موارد م رح شده در این سپیدنامه تا رسیدن به پایدارا الزم در شبکه به  پر یک
 ممکن اسب تغییر کندت« بنیاد سور»تشخیص 

 کالم آیر
و م رمانه  مقرون به صووووورفهپلتفرم بالکچین سوووووور با پدف ارا ه یک بسوووووتر م مئن، 

اندازا هشووده بر بسووتر قراردادپاا پوشوومند راپاا توزیعسووازا اپلیکیشوونبراا پیاده
این شوووبکه براا رشووود و توسوووعه به کامیونیتی یود وابسوووته اسوووب و در  شوووده اسوووبت

مندان به توسعه راپکارپاا پمین راستا دسب پمکارا یود را به سوا تمامی عالقه
 کندتپاا بالکچینی بر روا شبکه سور دراز میو اپلیکیشن

 


