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 چکیده

شود و توجه محققین را به خود معطوف نموده مالی استفاده می تأمین عنوان بههایی که امروزه یکی از روش
است که تمرکز این  پذیر امکانمالی جمعی به چهار طریق  تأمینمالی جمعی است.  تأمیناست، استفاده از 

تواند ارتباط با این موضوع داشته باشد و پژوهش بررسی روش مبتنی بر خیریه است. یکی از مفاهیمی که می
پژوهش با استفاده از روش در این است.  گذار سرمایهمورد چالش باشد، بحث نحوه ارتباط بین خیّر و 

پیشنهادی برای یک مکانیسم ه و سپس مالی جمعی پرداخت تأمینتحلیلی ابتدا به تبیین -توصیفی
. در این نمودیممالی غیرانتفاعی بر پایه بالکچین ارائه  تأمینحمایت از  منظور بهه اجتماعی کنند توصیه

مالی پویا برای افزایش نرخ  تأمینی و خصوصیات گذار سرمایهخصوص ترجیحات خیّرین، روابط بین خیّرین و 
ای معرفی نموده که هکنند توصیه مدلنماییم. سپس مالی و رضایت خیّرین را بررسی می تأمینموفقیت 

اند، ایجاد کرده جمعی مالی تأمین ان برایگذار سرمایههای مختلفی که را برای کمپین لیستی از خیرین
بستر وب برای هایی در تواند مبنایی برای عملیاتی نمودن چنین سامانهنماید. این پژوهش می معرفی می

ات خیریه و ... مؤسسهای مردم نهاد، تواند برای سازمانهای بشردوستانه باشد و نتایج آن میگسترش فعالیت
 مورد استفاده قرار بگیرد.

 

 ه، بالکچینکنند توصیهمالی اجتماعی، سیستم  تأمینیه، شبکه اجتماعی، رخی کلمات کلیدي:

 JEL: G29 ,G21 ,G23بندي  طبقه
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 مقدمه

، شده استهای اخیر، جهان مسائل اجتماعی و فجایع زیست محیطی زیادی را متحمل در سال

یکی از  پیدا نموده است. اهمیت بیشتری های خیرخواهانه و انسان دوستانهکمک مسألهبنابراین 

 گسترش با است. مالی جمعی تأمین تواند به این امر کمک قابل توجهی کند،هایی که میروش

 به کمک جهت تری مناسب فضای ،«2وب» توسعه همچنین و اجتماعی و الکترونیکی های شبکه

 وجود بههای زیادی حل افزارهای مدیریت روابط خیّریه و راه نرمنیازمندان ایجاد شده است، همچنین 

بر  صرفاً هانمایند و اکثریت آنی استفاده میهای اجتماعها به ندرت از قدرت شبکهست، اما آنآمده ا

مالی جمعی استفاده از شبکه وسیعی از  تأمین نمایند نه جنبه خیّرین.سرمایه توجه می تأمینجنبه 

های اجتماعی جهت معرفی یک افراد مانند گروه دوستان، خانواده و همکاران از طریق شبکه

-مالی جمعی مشارکت به تأمینآورد. گذاران در سطح جامعه را فراهم میو جذب سرمایه وکار کسب

مالی  تأمین(. 1393گذاران را دارد )حسینی و همکاران، وسیله برقراری ارتباط با انبوه سرمایه

شود. ی است که اغلب از طریق پلتفرم متصل به اینترنت انجام میالملل بینجمعی یک فعالیت مالی 

گذار تأثیرکننده ممکن است گیری شرکتبا رشد سریع این سیستم مالی، افزایش ریسک بر تصمیم

صنعت  خلف  جانشین  عنوان جمعی، به مالی  تأمین  از شکل این .(2018، 1باشد )چن و همکاران

 کسب امید به ای حـرفه گذاران سرمایه صنعت، این در. شود می شناخته «خطرپذیر گذاری سرمایه»

 اقبال ها، باآن  آتیه  بودن مبهم دلیل به که روند می هایی فرصت از دسته آن سراغ بهکالن،  سودهای

 وکارهای کسب شامل غالباً و است شده مواجه «ای غیرحرفه گذاران سرمایه» سوی از کمتری

 خرد»  که  است این در جمعی مالی تأمین از شکل این مزیت. باشند می آمیز مخاطره و نـوآورانه

 امکان همچنین وب، و تحت شبکه بستر در کنندگان مشارکت مابین فی تعامالت از ناشی » جمعی

 که شود مـی گذاری، سـبب سرمایه های فرصت از هریک  در گذاران سرمایه از انبوهی مشارکت

 .شود توزیع انبوه جمعیت  بین  مبهم  های فرصت در نهفته مخاطرات

 شرح زیر است: تواند مطرح شود بهمالی جمعی می تأمین درخصوصتی که سؤاالترین مهم

 مالی خودش را برطرف  تأمینکمک کنیم تا نیازهای  گذار سرمایهتوانیم به یک چگونه می

 های خیرخواهانه ترغیب نماید؟آوری کمک فراد بیشتری را به مشارکت در جمعکند و ا

 براساسمند هستند، نظر عالقهمپین مدتوانیم خیرین مناسب را که به کچگونه می 

 رفتارهایشان شناسایی کنیم؟

 ان گذار سرمایههای اجتماعی بین خیرین و توانیم با استفاده از قدرت رسانهچگونه می

 اعتماد ایجاد کنیم؟

                                                                                                                   
1 Chen et al 
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ه کنند توصیههای نماید، استفاده از سیستمکمک بسیار خوبی می مسألهیکی از مباحثی به حل این 

برای کشف پیشنهادات/ ی افزار نرمهای ابزارها و روشه کنند توصیههای سیستمبرای این امر است. 

های های هستند که برای کاربران مفید است. این پیشنهادات با فرایندهایی برای آیتمتوصیه

هایی که باید توسط کاربران خریداری شود، باشند، مانند آیتمگیری مختلفی مرتبط میتصمیم

خوانند. بیشتر می دهند یا اخباری کههایی که گوش میکنند، موسیقیهایی که تماشا میفیلم

های توصیه این اند. هدف اصلی سیستمهای مختلف طراحی شدههای توصیه برای برنامهسیستم

های توصیه این قابلیت را دارد که است که آیتم مناسبی را برای کاربران حقیقی ارائه دهد. سیستم

 دهد یا نهصی را ترجیح میتاریخچه و نمایه کاربران پیشنهاد کند که آیا یک کاربر آیتم خا براساس

  (. 2017، 1)پتل و همکاران

 به صورت کلی دو نتیجه دارند: هکنند توصیههای سیستم

رو کدام  ر مثال، از میان چندین گزینه پیشطونماید )بهی کمک میگیر تصمیمبر در کار به

 انتخاب بهتر است و...(.

طور مثال، در حین ارائه شود )بهباعث افزایش آگاهی کاربر، در زمینه مورد عالقه وی می

 شود(.شناخته، آشنا میها نمیپیشنهاد کاربر با اقالم و اشیاء جدیدی که قبالً آن

مالی جمعی را  تأمیندر این مقاله تالش خواهد شد ابتدا در قسمت اول با روش توصیفی، 

شده در ایران و جهان ارائه بندی انواع آن پرداخته، سپس سیر کارهای انجام  هدست  بهتعریف نمونه، 

مالی جمعی برای انتخاب لیستی از خیرین  تأمینشود. در ادامه به ارائه مدلی برای توصیه می

 شود. مالی جمعی مبتنی بر بالکچین ارائه می تأمینپردازیم و نهایتاً مدل  می

 

 ادبیات نظري و پیشینه پژوهش. 1

 

 مالي جمعي و انواع آن تأمینتعریف . 1-1

مخارج فعاالن اقتصادی،  تأمینآوری و افزایش منابع مالی جهت تخصیص برای  رایند ایجاد و جمعف

 تأمینتواند برای هایی که می(. یکی از روش1398محمدی،  شود )عبادی، گلمالی نامیده می تأمین

 مالی جمعی است.  تأمینمالی استفاده شود، 

گذاری خرد یابی جمعی( و سرمایه)منبع crowdsourcingشده از  مالی جمعی مشتق تأمین

(microfinance) طور قابل توجهی متنوع شده مالی جمعی از زمان پیدایش به تأمینباشد، می

مالی از طریق اینترنت  تأمینابداع شد، با توسعه  2006مالی جمعی، در سال  تأمیناست. اصطالح 

                                                                                                                   
1 Patel et al 
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)والمروث و  در سراسر جهان شده است ظهور پیدا نمود. حضور اینترنتی آن منجر به گسترش آن

 (. 2018، 1همکاران

یک پلت فرم جایگزین  عنوان بهمالی استارت آپ است که  تأمینمالی جمعی، یک نوع  تأمین

 های کوچک ظهور پیدا کرده استوکار کسبهای کارآفرینانه و یگذار سرمایهبرای حمایت از 

مالی جمعی  تأمیننمایند که استدالل می .(2015، 3)بروتن و همکاران (2018، 2)وانگلیمپیارات

ات ی، ابتداعاً برای تنظیمگذار سرمایهیکی از اندک ابزارهای مالی جدید است، جایگزینی است برای 

عبارت دیگر، حال در حال تکامل به اشکال جدید است. به نهادی خاص طراحی شده است و درعین

طور تواند بهکند، میتکنولوژی را تکمیل میمالی جمعی شکاف سهام در بخش  تأمیناگرچه 

همچنین  .پیوسته نیازهای امالک و مستغالت، موسیقی، هنر و موارد متنوع دیگری را برطرف نماید

اند پس از بحران مالی، در ترکیب نرخ بهره پایین، دو نوع از نشان داده (2015)بروتن و همکاران، 

که به سرعت رشد  –بدهی و حقوق صاحبان سهام  -نداترین نوع بودهمالی جمعی موفق تأمین

 اند.نموده

ها، مالی افراد حقیقی، شرکت تأمینمالی جمعی برای تجمیع وجوه مالی است که برای  تأمین

های الکترونیکی ها از فضاهای برخط و پرداختها، تولیدات و گروهها، طرحها، صندوقسازمان

ها مقدار اندکی سرمایه را به ازای پرداخت منافع مختلف مالی پلتفرمشود. در این مدل، استفاده می

شماری تجمیع ، طرح یا ایده برگزیده در چارچوب زمانی محدود از افراد بیوکار کسبو غیرمالی 

پردازد که شامل مالی جمعی با مشارکت سه شخصیت اصلی به فعالیت می تأمینکنند. می

مالی جمعی و کارآفرینان و صاحبان ایده یا سازندگان  أمینتکنندگان جمعی، پلتفرم مشارکت

 (.1396مالی جمعی هستند )محمدی اقدم، کریمی ریزی،  تأمینکمپین 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
1 Wallmeroth et al. 
2 Wonglimpiyarat 
3 Bruton et al 
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 توان به صورت جدول زیر دسته بندی نمود:مالی جمعی را می تأمینهای مدل

 

 جدول 1. مدلهاي تأمین مالي جمعي

 سهام بدهي پاداش خیریه

هاي فعالیتمناسب 

خیریه، مدني، و 

 خدمات عمومي

بهره گیري از        عموما 

 سیاست همه یا هیچ

مشارکت حامیان با 

هدف رضایت قلبي یا 

 مسئولیت اجتماعي

هاي تفاوت با خیریه

سنتي، هدف مشخص 

، شفافیت و مبتني بر 

 اینترنت

 

ترین شیوه برای  مهم

مالی  تأمین

)مثل  های نوپاوکار کسب

کیک وب سایت معروف 

ترین  مناسب استارتر(

کار توسعه فضای  راه

استارت آپی، تولید و 

 واردات خرد در ایران

مالی،  تأمینها: نقش

تحقیقات بازار، کاهش 

 ریسک

 

ترین و رو به  جذاب

 تأمینترین مدل  رشد

مالی جمعی سرمایه در 

 جهان

ها، نرخ سود باالتر از بانک

سربارهای عملیاتی 

در ها، تر از بانک پایین

مقابل ریسک باالتر از 

 هابانک

جذاب برای 

 یگذار سرمایه

های سرمایه در پروژه

مختلف با مقادیر کم 

 جهت کاهش ریسک

های مشارکت: مدل

واگذاری سهام، تسهیم 

درآمد و مشارکت در 

 سود و زیان

مدل رو به رشد و مناسب 

برای فضای کارآفرینی و 

 های نوپاوکار کسب

قابلیت ترکیب با 

ی خطرپذیر گذار سرمایه

 در برخی از کشورها

 

 
 way2pay.ir  های پژوهش و ارائه آقای دکتر جعفری در سایت یافتهمنبع: 

 

 donation-based) خیریهمالی جمعی از نوع  تأمینهدف اصلی این پژوهش تمرکز بر 

crowdfunding)  .عنوان حمایت مبالغی را به پروژه پرداخت کرده  همدل عموم افراد ب در ایناست

ر از جنس خیّ پتانسیل برای چنین مدلی، عمدتاً های پر و انتظار برگشت مادی ندارند. طیف پروژه

گذاران  اجتماعی، افزایش رفاه و یا حمایت از یک فرد یا گروه خاص است. در این حالت سرمایه

مالی برای  تأمینعنوان مثال،  هتملک پروژه یا بستانکاری نخواهند داشت. ب دارای حقی در اداره یا

 توان به درمان بیماری گروهی از بیماران. از جمله نهادهای واسط خیریه محور مطرح در دنیا می

GoFundMe.com،YouCaring.com و GiveForward.com د.اشاره کر  
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 هاي انجام شده در این خصوصمالي جمعي و پژوهش تأمین درخصوصتجارب ایران . 1-2

الی  1393های مالی جمعی در طی سال تأمین درخصوصتجارب ایران  درخصوصدر جدول زیر 

 و قوانین منتشره در این خصوص مواردی اشاره شده است. 1398

 

 . تجارب ایران پیرامون تأمین مالي جمعي در گذر زمان2جدول 

 

 way2pay.ir  پژوهش و ارائه آقای دکتر جعفری در سایتهای  یافتهمنبع: 

 

 پردازیم:مالی جمعی در ایران می تأمین درخصوصدر ادامه به بررسی کارهای انجام شده 

های مالی در بستر شبکه تأمینمالی جمعی، ابزار نوین  تأمین» (، در مقاله1394خانی زاد )

ها، رویکردها و کاربردهای ، با مرور ادبیات، چارچوب«اجتماعی در خدمت کارآفرینی و نوآوری

ها و بندی مناسب برای شناسایی شکاف بین تئوریدنبال ایجاد یک طبقه مالی جمعی به تأمین

مالی جمعی:  تأمینسازی ( در مقاله مدل1395کاربردهای موضوع هستند.  آزادرنجبر و همکاران )

شفیقی و  پردازند.مالی جمعی موفق می تأمینمطالعه مورد ایران، به ارائه الگویی بومی برای 

مالی جمعی، به شناسایی و  تأمینثر در انتخاب ( در مقاله شناسایی عوامل مؤ1396)همکاران 

ریزی  ریمیپردازند. محمدی اقدم و کمالی جمعی می تأمینثر در انتخاب بندی عوامل مؤ اولویت

مالی جمعی مبتنی بر بدهی بانکی در چارچوب الگوی  تأمین( در مقاله طراحی الگوی 1396)

عقود اسالمی است که با  براساسمالی جمعی  تأمینبانکداری ایران، در پی ارائه مدل کاربردی از 

1398 

شروع اجرای •
مدل مشارکت 

 در بورس

صدور موافقت •
اصولی سامانه 

 متقاضی  4

1397 

 تصویب•
 دستورالعمل

 مدل برای فقط
 سهام بر مبتنی

 تشکیل•

 کارگروه
 در ارزیابی

 فرابورس

 به وجود الزام•
 برای مالی نهاد

 اجازه دریافت
   فعالیت

1396 

شکل گیری •
پلتفرم های غیر 

 اهدا

کنار گذاشته •
شدن مدل 

مبتنی بر وام 
به دلیل عدم 
تمایل بانک 

 مرکزی

1395 

تأکید بر •
کرادفاندینگ در 
 اسناد باالدستی

نهایی سازی •
پیش نویس 
 دستورالعمل

جلب توجه •
فعاالت حوزه 

 کارآفرینی

ممنوعیت مدل •
وام طبق طرح 
 بانکداری ج ا ا

 

1394 

راه اندازی •
پلتفرم های بیشتر 

عمدتاً در حوزه 
 اهدا

راه اندازی کارگروه •
تدوین 

 دستورالعمل

فرهنگ سازی •
بیشتر با طرح 

موضوع در 
 رسانه ها

1393 

راه اندازی اولین •
پلتفرم با مدل 

 (مهربانه)اهدا 

شروع فرهنگ •
 سازی 

تالش برای •
 تسهیل قوانین
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در (، 1397فر و سمیاری ) تانی، تمیزیتوصیفی انجام شده است. سروس-روش تطبیقی و تحلیلی

مالی  تأمینخیّرین، به تبیین  های مشارکت جذب جهت مناسب الگویی جمعی، مالی تأمینمقاله 

های خیرین را توضیح جمعی پرداخته، سپس نحوه استفاده از این الگو جهت جذب مشارکت

 مالی تأمین بر گذارتأثیر عوامل (، در مقاله بررسی1399) نیا و کالشیدهند. امیری، محقق می

مالی جمعی خیرخواهانه در  تأمینگذار بر مدل یرثکشور، به عوامل مهم و تأ در خیرخواهانه جمعی

 های موجود پرداختند. کشور مطابق با زیرساخت
 

 مالي جمعي تأمینتجارب دنیا در زمینه . 1-3

ای طوالنی دارد که مالی جمعی امروزه توجه را به خود جلب کرده است، اما تاریخچه تأمیناگرچه 

 تأمینتا حدودی از طریق ( (Libertyگردد. مجسمه الیبرتی برمی 1700های آن به سال ریشه

 The New"اش که ژوزف پولیتز، از طریق روزنامهایجاد شد زمانی 1885مالی جمعی در سال 

York World " دالر  100000ای که االن مالی جمعی را برای ساخت مجسمه تأمینکمپین

کننده از جمله کوکان اهدا 160000دالر از طریق   101091ها بیش از مود. آنارزش دارد ایجاد ن

 (. 2018، 1)محمد و علی دست آوردند همداران را ب ها و سیاستخردسال، بازرگانان، پاکسازان خیابان

نویس در  نامهکه برین کاملیا، یک موسیقیدان و برمالی جمعی در ایاالت متحده، زمانی تأمین

مالی  تأمینکه دست آورد. زمانی هاندازی نمود، توجه را ب راه 2003را در سال  ArtistShareبوستن، 

مالی اسالمی نوین تنها در دهه آخر  تأمیننمود،  کار بهمیالدی شروع  2000جمعی متعارف در دهه 

 (.2018، 2)محمد و علی ایجاد شد، آغاز به فعالیت نمود 2012در سال  Eureecaزمانی که 

 

 اسالمي تأمین مالي جمعيهاي پلتفرمهاي نمونه .3 جدول

 اسم ابزار
زمان /مکان 

 ارائه
 شعبات دیگر کاربرد هدف

Beehive دبی 

اولین بازار آنالین 

UAE’s  تأمینبرای 

 P2Pمالی 

تر هیل دسترسی و پردازش سریعاین پلتفرم تس

ها را وکار کسبهای کوچک و متوسط برای  وام

گذاران همچنین برای سرمایه نماید وفراهم می

انداز را در شخصی امکان بازدهی باالتر از پس

ها به اشتراک گذاشته که ریسک محیطی

 نماید.شوند فراهم می می

 

Easi Up پاریس فرانسه 

است که بر  پلتفرمی

های روی پروژه

 متمرکز است آموزشی

کند که کارآفرینان پلتفرم فرصتی را فراهم می

های دانشجویان بتوانند از طریق روشجوان و 

های اخالقی اخالقی و اسالمی، برای ارتقاء پروژه

 

                                                                                                                   
1 Mohamed & Ali 
2 Mohamed & Ali 
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 دست آوردند. همالی ب تأمینو مطابق با شریعت، 

 

EthisCr

owd 

 سنگاپور

های آن شعبه

کواالالمپور، در

جاکارتا و 

 آفریقای جنوبی

مالی  تأمینپلتفرم 

جمعی است که 

استفاده از وجوه را 

های امالک برای پروژه

و مستغالت آسان 

 نمود.

هایی را برای کاربرانی این پلتفرم همچنین فرصت

و استارت آپ هستد  وکار کسبمند به که عالقه

 800ها حداقل تواند به آننماید و میارائه می

 مالی نماید. تأمیندالر برای شروع کار 

 

Eureeca 

مجوز از سازمان 
UK Financial 

Conduct 

Authority  و

کمیسیون اوراق 

بهادار مالزی در 

 2015سال 

یکی از اولین 

 تأمینهای  پلتفرم

مالی جمعی موجود 

 در بازار سهام

گذار عضو خود، کسانی که برای اعضای سرمایه

ات مؤسسهستند و  angelمعمولی یا  گذار سرمایه

نماید که سهام نهادی، مسیری را فراهم می

 بخرند.های مبتنی بر رشد را وکار کسب

ای در  دارای اداره

لندن، دبی و 

 کواالالمپور

Fundin

gLab 
 پاکستان

پلتفرم یک مدل 

مالی مبتنی بر  تأمین

پاداش است که 

منطبق با شریعت 

 است.

آموزان جوان  ن پلتفرم کارآفرینان جوان و دانشای

محروم را با استفاده از فراهم نمودن منابع مالی 

 سازد.مالی جمعی توانمند می تأمیناز طریق 

پاکستان، فلسطین و 

 بنگالدش

Boost 
 2015در سال 

 سنگاپور

فقدان  مسألهتمرکز بر 

های فرصت

ی گذار سرمایه

فروشی مطابق  خرده

 با شریعت ایجاد شد.

ات مؤسسطور عمده بر روی این پلتفرم به

خرد، کوچک و متوسط  MSMEsکارآفرینی 

عه جوامع تمرکز دارد که منجر به رشد و توس

 شود. می

 

Launch

Good 
2013 

یکی از بزرگترین 

 تأمینهای پلتفرم

مالی جمعی فعال، 

 مبتنی بر پاداش

نماید که معرفی می (empathic)پلتفرم همدلی 

به کمک یک مربی کمپین در هر مرحله از 

 دست بههای مالی را حمایت و بازخورد کمک

 بیاورد.

 

 

Narwi 2015قطر / 

مالی  تأمینپلتفرم 

جمعی اسالمی 

 غیرانتفاعی آنالین

های دهد تا اهداکنندگان از شرکتاجازه می

حمایت  microenterprisesخیلی کوچک و 

 (microenterprises)کنند. کارآفرینان کوچک 

 توسعه بدهند یا اعطا کنند.

 این پلتفرم خدماتی را

در فلسطین، یمن، 

ن، مصر، عراق، ارد

لبنان و سومالی فراهم 

کند و قصد دارد  می

که خدمات خود را 

برای مراکش و تونس 

 نیز گسترش بدهد.

Shekra  /2016قاهره  

آوری، های متفاوتی مانند هواپیمایی، فنزمینه

کند که ی و بانکداری را استفاده میگذار سرمایه

های  پشتیابی از استارت آپود را برای منابع خ

 نماید. مصری استفاده می
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Skolafu

nd 
2015 

هیچ کس نباید به 

خاطر مشکالت مالی 

 از تحصیل باز بماند

آموزان نیازمند است که در  پلتفرم وب برای دانش

های تحصیلی خودشان مشکل پرداخت هزینه

 .دارند

 

Zoomal 2013 
مالی جمعی از  تأمین

 طریق سهام

ات نظارتی مؤسساین پلتفرم جایگزینی برای 

وسیله  هنماید و به افراد بها فراهم مییعنی بانک

 .کندهای اجتماعی کمک میاینترنت و رسانه

مصر، اردن، مراکش، 

 الجزایر و لبنان

Blosso

m 

Finance 

 

سان فرانسیسکو 

 /2015 
 مالی خرد تأمین

دهد مالی خرد پول می تأمینات مؤسستنها به 

به اشتراک گذاشتن سود و زیان  اصل براساسکه 

کند. روند ل میجای سیستم مبتنی بر بهره عم به

آوری و پرداخت وجوه، با استفاده از  فرایند جمع

 تکنولوژی بالکچین است

 اندونزی، جاکارتا

GoldM

oneyInc 
 کانادا

گواهینامه مطابقت 

شرعی برای 

محصوالت مالی 

مبتنی بر طال دریافت 

 نموده است

فناوری بالکچین را برای فرایند ارائه محصوالت 

 کار بهمالی یا محصوالت مالی مطابق با شریعت 

 .بردمی

شرکت توسط سازمان 

حسابداری و 

حسابرسی بحرین 

ات مالی مؤسسبرای 

 (AAOFIFI)اسالمی 

شده و  تاییده

سازی  پیاده

استاندارهای طالیی 

حالل جدید را توسط 

AAOIFI  تضمین

 نماید.می

Islamic 

Robo-

Advisor

s 

 

2016 

اولین پلتفرم 

گذاری اسالمی  سرمایه

 اتوماتیک

تواند هزاران یک پلتفرم اتوماتیک است که می

اوراق بهادار حالل را در سراسر جهان برای ایجاد 

و تخصیص پرتفولیو با بیشترین پتانسیل رشد 

 برای مشتریان خودش تجزیه و تحلیل نماید.

 

Asia’s 

First 

Robo-

Advisor 

 

 
اولین مشاور رباتیک 

 مطابق با شریعت

پروفایل  "Algebra“این ابزار آنالین به نام 

اتوماتیک ایجاد کرده و مشاوره مدیریت دارایی را 

 .دهدارائه می
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Investm

ent 

Accoun

t 

Platfor

m 

پلتفرم 

های  حساب

 یرگذا سرمایه

 

یک پلتفرم چندبانکی است که یک کانال 

وسیله  هب cross-borderجریانات چند ارزی 

ای و جهانی فراهم قتصاد منطقهاتصال به ا

ان گذار سرمایههای وجوه را از کند. کانال می

مالی  تأمینفراهم آوردن  منظور بهنهادی 

های بزرگ قابل اجرا هدایت یگذار سرمایه

 .نماید می

وم توسط یک کنسرسی

های اسالمی از بانک

های شامل بانک
Muamalat 

 Maybankمالزی، 

Islamic ،Affin 

Islamic Bank, 

Bank Islam 

Malaysia, Bank 

Kerjasama Rakyat 

Malaysia and 

Bank Simpanan 

Nasional  حمایت ،

 شودمی

Bursa 

Suq Al 

Sila 

 

 

 مالزی

های بین سال

تا   2009

رشد  2014

 داشته است

معامالت مرابحه برای 

 اندازی شده استراه
 

و  MENAمنطقه 

 آسیا

Interna

tional 

Turnke

y 

Solutio

ns (ITS) 

“ETHI

XS” 

 

پلتفرم یک سیستم 

یکپارچه برای 

ات مالی مؤسس

ها برای اسالمی و بانک

محصوالت مطابق ارائه 

با شریعت ارائه 

 .دهد می

طور کامل با سازمان حسابداری و حسابرسی به

و  (AAOIFI)ات مالی اسالمی مؤسسبرای 

 (IAS) یالملل بیناستانداردهای حسابداری 

 .مطابق است

شورای همکاری خلیج 

و  (GCC1) فارس

 اقیانوس آسیا

As Sidq 2009مالزی / 

اولین پلتفرم آنالین 

مالزیایی و دیجیتال 

مطابق با شریعت برای 

بانکداری و مالی 

 اسالمی شخصی است

کرده که بانکداری حالل واقعی این پلتفرم ادعا 

تمام اتوماتیک و پلتفرم فین تک آنالینی که 

پرداخت  منظور بههای اسالمی عمدتاً به بانک

نقدی )نقدینگی( به مشتریان خود براساس 

معوق امکان ارائه خدمات مالی  هایپرداخت

کند که کامالً دهد. همچنین تضمین می می

ت مالی مطابق با شریعت است که از محصوال

استفاده  tawarruqاسالمی مبتنی بر مفهوم 

 .نماید می

 

                                                                                                                   
1 Gulf Cooperation Council 
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Islamic 

Fintech 

Alliance 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جاد هدف اصلی این اتحاد امنیت بیشتر و ای

سازی  وسیله ترویج و پیاده هاعتماد ب

تک اسالمی بوده  برای فیناستانداردهای مشترک 

ها همچنین خواستار گسترش دسترسی است. آن

اجتماعی آن توسط  تأثیرفین تک اسالمی و 

تضمین حمایت و دسترسی به شبکه وسیعی از 

نوآوران و در نهایت توسعه یک اکوسیستم پایدار 

لی جمعی اسالمی ما تأمینو واقعی جهانی از 

 داران بودند. ها و سهامکننده توسط نظارت تنظیم

پلتفرم  8متشکل از 

مالی جمعی  تأمین

اسالمی ، از جمله 
Ethics Crowd, 

Funding Lab, 

Kapital Boost, 

Natwi, EasiUp, 

Blossom Finance, 

Launch Good and 

Skola Fund 

پلتفرم 

اولین 

 تأمین

مالي 

جمعي 

 جهاني

 

2016 
اولین پلتفرم وقف 

 جهان

Waqf World  از تکنولوژی برای بهبود جریان

)کسی که مجری یا  mutawallisنقدی وقف به 

ات مؤسسیا مدیران( و  waqf trusteesمدافع 

مالی جمعی برای  تأمینهای خیریه برای کمپین

ات متعددی مؤسسآوری وجوه نقد برای  جمع

اسالمی، الی خردم تأمینهای همؤسسشامل 

های انسانی، کمک وسعه سرمایهتحصیالت و ت

اده های اجتماعی استفه و شرکتدوستانبشر

 نماید می

 

 (.2018)محمد و علی، منبع: گردآوری توسط محقق  براساس کتاب 

 

 اهمیت کار خیر از دیدگاه اسالم. 1-4

امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی  یای دارد و همهبه دیگران، مفهوم گسترده نخدمت و خیررساند

این امور،  یو سختی در همه گیرد و به گذشت، فداکاری، ایثار و تحمّل رنجدر برمی و فرهنگی را

 ت بوده وکاری که شکل آن مفید و برخوردار از روح معنویّ. کندگزاری، صدق می و خدمت خدمت

گونه روایات، این براساس .شودتقرّب به خدا باشد، در فرهنگ اسالمی خدمت نامیده می یوسیله

 .ندارد کردن محدودیتیخدمت

ای از خدمت به مردم است، سفارش شده همکاری که نمونهخدمت به مردم در قرآن به تعاون و 

ها به ویژه اسالم در طول  ها و سنت مورد توجه همه شریعتاست از جمله مفاهیم ارزشمندی است و 

 های دین اسالم نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته و به آن سفارش شده است تاریخ بوده و در آموزه

 برانگیختن احساسات انسانی و لذات روحانی و رضای ربانی امریاحسان و نیکوکاری به جهت 

 کننده است.  ز با آن عجین و نسبت به آن تحسینها نیست شایسته و ارزشی که فطرت انسانا
، سوره هود، 262سوره بقره، آیه توان به آیات )آیات مختلفی در این خصوص وجود دارد که می

، سوره 12، سوره محمد، آیه 128، سوره نحل، آیه 8و7بینه، آیه ، سوره 62، سوره بقره، آیه 113آیه 

 و....( اشاره نمود. 23، سوره شورا، آیه 153، سوره انعام، 159نساء، آیه 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:برای نمونه می
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   د  ع ن                            ال  أ ذ ى ل ه م  أ ج ر ه م                 ق وا  م ن ا و                                                                                   ال ذ ین  ی نف ق ون  أ م و ال ه م  ف ي س ب یل  الل ه  ث م  ال  ی ت ب ع ون  م ا أ نف »

 1«.                   ال  ه م  ی ح ز ن ون                         ال  خ و ف  ع ل ی ه م  و             ر ب ه م  و 

اند، منّت و  کنند، سپس در پى آنچه انفاق کرده کسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق مى

و بیمى بر آنان نیست و   )محفوظ( است دارند، پاداش آنان برایشان نزد پروردگارشان آزارى روا نمى

 شوند. اندوهگین نمى

 2«.                                                                     إ ن  ال ح س ن ات  ی ذ ه ب ن  الس ی ئ ات  ذ ل ك  ذ ک ر ى ل لذ اک ر ین »

 .این براى پندگیرندگان پندى است ،برد ها را از میان مىها بدیخوبی

 )ع(:علياإلمام  ق ال

 3«.                 ق ل یل ه  ک ث یر                              ف إ ن   ص غ یر ه  ک ب یر  و ،               م ن ه  ش ی ئا                                    ف ع ل وا ال خ ی ر  و ال  ت ح ق ر وا  إ »

های خیر اقدام کنید و هیچ کار خیری را ناچیز مشمارید، زیرا در حقیقت کوچک آن، بزرگ و کار به

 اندک آن، بسیار است.

و ن  ا ی ک ل  و  ا ی ال  س خ و ن  م ؤ م ن  إ ا ی ک ل  ن  و اد  اإلی ما ه و  ع م  اء  و ی ن ب اق  األ خ ل ا لس  خاء  م ن  أ »

ان  ع ل یه  ا ق ص د  ه م ن  ع ر ف  م  ی ن  و ر الی ق و اع  ن اء  ش ع ن   الس  خ أ ل  ،ی ةٍال ه م  ةٍ ع  و  ی نٍو  ی ق ال  ذ إ  ا ی س خ 

 4«.ا ب ذ ل م 

که بخشنده است و آن یمان است. هیچ مؤمنى نیست مگرسخاوت از اخالق پیامبران و ستون ا

ه بخشندگى پرتو نور یقین زیرا ک ،تنها آن کس بخشنده است که از یقین و همّت واال برخوردار باشد

 .کس هدف را بشناسد بخشش بر او آسان شوداست. هر

نیکوکاری مصداق واالی اخالقی است که هم از نظر شرع و هم از نظر عقل، کرداری پسندیده 

جامعه، بهبود روابط انسانی، رفع نیازهای دنیوی افراد نیازمند و کاهش است و به فقرزدایی در 

گیرد. نوعی جلوی اسراف و تبذیر را می کند و بههای برخاسته از تهی دستی کمک میکاری بزه

ای برای آخرت نیکوکاری عالوه بر رستگاری دنیوی، پاداش اخروی را نیز به همراه دارد و توشه

 همراه دارد. به صورت پنهانی باشد و چه آشکارا سعادت دنیوی و اخروی را به خواهد بود. انفاق چه

                                                                                                                   
 .262قرآن کریم، سوره بقره، آیه  1
 .114قرآن کریم، سوره هود، آیه  2
 ، تهران.1365، 36، ح 1104البالغه، ص االسالم، سیّدعلینقی، نهجفیض 3
 .17، ح 355، ص 71مجلسی، عالمه محّمدباقر، بحاراألنوار، ج  4
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های مختلف کمک کند، استفاده از تواند به امر فرایند نیکوکاری در زمینههایی که مییکی از راه

ان را به یکدیگر در جهت تحقق پیدا گذار سرمایهمالی جمعی است که بتواند خیرین و  تأمینسامانه 

 نمودن این فرضیه مهم کمک نماید. 
 

 پیشینه پژوهش. 1-5

های داخلی انجام شده در پژوهش درخصوصمالی جمعی  تأمین درخصوصدر بخش تجارب ایران 

های انجام شده توسط محققین ایران مطالبی ارائه نمودیم. در این قسمت به بررسی و ارائه پژوهش

ی از محصوالت و خدمات ها و بهره بردارمالی برای اجرای پروژه تأمینپردازیم. از کشور میخارج 

( در مقاله خود 2021) 1باشد.  نگوئین و همکارانروی کشورها می  های پیشترین چالش یکی از مهم

د. مالی جمعی مبتنی بر فناوری بالکچین در پیشبرد ایجاد ارزش اجتماعی پرداختن تأمینبه نقش 

مالی جمعی  تأمینبرد فناوری بالکچین در قراردادهای کار به( در مقاله خود 2018) 2زائو و همکاران

 یمعرفنماید که مالی جمعی مبتنی بر بالکچین اشاره می تأمین( در مقاله 2020) 3پردازند. بابرمی

متمرکز ، مقرون  ری، غ، آن را قابل اعتمادتر ، شفاف ، قابل اعتماد یجمع یگذار سرمایهدر  نیبالکچ

معرفی یک مدل ساختار  ( در مقاله خود به2019) 4هارتمن و همکاران کند.یتر م صرفه و راحت به

مالی جمعی )مبتنی بر بالکچین(، پرداختند. آنها اشاره  تأمینسلسله مراتبی از عوامل موفقیت برای 

 یاستراتژ کیو  ینوظهور اقتصاد دهیپد کی نیبر بالکچ یمبتن یجمع یگذار سرمایهنمودند که 

 یهانیسال گذشته تعداد کمپها است. در چند یگذار سرمایه یمال تأمین یبرا شرفتهیپ

از  یوجود ، درک درست نیاست. با ا افتهی شیشدت افزا به نیبر بالکچ یمبتن یجمع یگذار سرمایه

 تیاز عوامل موفق یستیل بهپژوهش منجر  نیا جینتا. وجود ندارد ییکارزارها نیچن تیعوامل موفق

 نیاز روابط ب یمدل سلسله مراتب کو ارائه ی نیبر بالکچ یمبتن یجمع هیسرما تأمین یهانیکمپ

لی جمعی مبتنی بر ما تأمین( در مقاله خود به 2019) 5سادات و همکاران عوامل است. نیا

ارز  هیپا عنوان بهفقط در ابتدا  نیبالکچانداز مالزی پرداختند و بیان نمودند که  بالکچین در چشم

 عیاز صنا یارینوظهور در بس یفناور نیتوان شاهد ظهور ایشد، اما امروزه میاستفاده م یرمزنگار

کارآمد  یروش عنوان به نیاز بالکچ ایسراسر دن یهایفناور شتریرود که بیانتظار م ندهیبود. در آ

 نیبالکچ یهایتوان از فناوریکه م ییهانهیاز زم یکیاستفاده کنند.  نیانجام معامالت آنال یبرا

و به ارائه استفاده از قراردادهای هوشمند اتریوم  است یجمع یگذار سرمایه یاستفاده کرد، بسترها

                                                                                                                   
1 Nguyen et al.  
2 Zhao et al. 
3 Baber, H. (2020).  
4 Hartmann et al.  
5 Saadat et al. 
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 یریاز تقلب جلوگ نیشوند ، بنابرایخودکار اجرا م طور بهقراردادها مالی جمعی پرداختند.  تأمیندر 

مالی جمعی مبتنی بر بالکچین پرداخت و بررسی  تأمین( در مقاله خود به 2015) 1فیلیپی .کندیم

مکانیسم توضیح ی بر محصوالت هنری و مصرف هنر دارد. در ادامه به تأثیرنمود که این فناوری چه 

مالی غیرانتفاعی بر پایه بالکچین  تأمینحمایت از  منظور بهه اجتماعی کنند توصیهپیشنهادی برای 

 زیم.پردامی

 

 روش شناسي. 2

های هایی برای آیتمی برای کشف پیشنهادات/ توصیهافزار نرمهای های توصیه ابزارها و روشسیستم

گیری مختلفی مرتبط های تصمیمهستند که برای کاربران مفید است. این پیشنهادات با فرایند

کنند، هایی که تماشا میفیلمهایی که باید توسط کاربران خریداری شود، باشند، مانند آیتم می

های توصیه برای شتر سیستمخوانند. بیدهند یا اخباری که میهایی که گوش میموسیقی

های توصیه این است که آیتم مناسبی را اند. هدف اصلی سیستمهای مختلف طراحی شده برنامه

تاریخچه و نمایه  براساس های توصیه این قابلیت را دارد کهبرای کاربران حقیقی ارائه دهد. سیستم

 (. 2017)پتل و همکاران،  دهد یا نهکاربران پیشنهاد کند که آیا یک کاربر آیتم خاصی را ترجیح می

تحلیل رفتارهای کاربران برای ارائه پیشنهاد محتوای و ه تجزیهکنند توصیههای هدف اصلی از سیستم

تواند رضایت کاربر سازی شده می شخصی هایبر خاص است. توصیهکار  بهمناسب )یا آیتم مناسب( 

سازی توانایی ارائه محتوا و خدماتی است که براساس دانش در در مورد  شخصیرا افزایش دهند. 

  (.1999، 2)هاگن و همکاران ترجیحات و رفتار افراد باشد

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
1 De Filippi 
2 Hagen et al 
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 توان به صورت زیر دسته بندی نمود:ه را میکنند توصیههای سیستم

 
  هکنند توصیههاي هاي سیستمتکنیك . 1 شکل

 2019، 1پریرا و وارما :منبع

 

های غیر انتفاعی مبتنی بر ی کمکآور جمعبرای  هکنند توصیهیک مکانیزم در این قسمت، 

تواند خیّرینِ با تمایل و صداقتِ باالتر را از طریق نماییم که میمی معرفیمالی جمعی  تأمین

بهبود کارایی این مکانیزم آوری سرمایه کشف کند. هدف جمعهای اجتماعی و پلتفرم  شبکه

 به شرح زیر است: کلیویژه در کشف خیّرین است. فرایند  های اجتماعی بهآوری کمک جمع

توانند ها مینماید. آنخیّرین بالقوه کمک می در کشف گذار سرمایه( ابتدا مکانیزم پیشنهادی به 1

 کنند. سؤالدن به اهداف خودشان برای رسی پیشنهادیمکانیزم  درخصوص

. تعامل بین خیّرین و گیردصورت میهای اجتماعی تحلیل روابط ( از طریق شبکه2

 .شودهای اجتماعی تحلیل میان را از طریق شبکهگذار سرمایه

 . شودگرفته میهای اجتماعی در نظر در مرحله بعد، نزدیکی شبکه

آوری سرمایه استفاده   های اجتماعی و پلتفرم جمعرسانه ( برای محاسبه ترجیحاتِ خیّرین از3

 . شودمی

                                                                                                                   
1 Pereira & Varma 

سیستم های 
 توصیه کننده

سیستم توصیه کننده 
 شخصی سازی شده

سیستم توصیه کننده 
 مبتنی بر محتوا

سیستم توصیه کننده 
 مبتنی بر دانش

سیستم توصیه کننده 
 جمعیت شناختی

سیستم توصیه کننده 
 غیرشخصی سازی شده

سیستم توصیه کننده 
 جمع کننده پیشنهادات 

سیستم توصیه کننده 
 وابسته به محصول
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. شود گرفته میی سرمایه در نظر آور جمعصفحه کمپین از پلتفرم  درخصوص( همچنین اطالعاتی 4

شناسایی  تریدهد تا خیّرین مناسبدر این مرحله هدف کشف صفحات کمپین است و اجازه می

 . شود

 تری را برای یک خیّر فراهم نماید. های جالبتواند کمپینمی دیگر، این مرحله عبارت به

بندی نتایج باالترین  و با رتبه نمودههای مناسب ادغام ( در آخر، نتایج فوق را با استفاده از وزن5

K (.2017، 1شود )لی و همکارانبندی خیّرین استفاده می را برای تولید لیست رتبه 

 
 کننده خیر ین توصیه فرایندمکانیسم  .2 شکل

 2017منبع: لی و همکاران، 

 

 تحلیل داده ها. 3
 

 ي اجتماعيگذار سرمایهچارچوب فرایند توصیه . 3-1

-که شامل ماژول تحلیل روابط خیّر اجتماعی ارائه شده است گذار سرمایهدر اینجا مکانیسم توصیه 

و ماژول تحلیل کمپین  گذار سرمایه، ماژول تحلیل ترجیحات خیِر، موتور توصیه به گذار سرمایه

 شود. سرمایه است که در نهایت منجر به ایجاد لیستی از خیّرین منتخب می

                                                                                                                   
1 Li et al. 
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 گذار اجتماعي توصیه سرمایه چارچوب .3 شکل

 2017لی و همکاران، منبع: 

 

 درخت محتواساختار

درخت . شودبرای مطابقت با ترجیحات کاربر و کمپین ایجاد  درخت محتوادر این قسمت، باید یک 

است که از  1مقولهیک ساختار درختی سه الیه است. الیه اول آن الیه ریشه است. الیه دوم  محتوا

شود. الیه سوم، نودهای برگ، نوع ترجیحاتی است که ی میآور جمعمالی جمعی  تأمینیک پلتفرم 

 (.2017)لی و همکاران،  شوداز طریق فیس بوک طبقه بندی می

 

     خی ر-گذار سرمایهمدل روابط 

گذار و نماییم. رابطه بین سرمایهرا تحلیل می گذار سرمایهدر این مدل، نزدیکی روابط بین خیّر و 

یک فرد را نشان  2در راستواند توسط یک نمودار شبکه توضیح داده شود. در این نمودار، خیّر می

 رابطه بین دو نفر است که با یکدیگر تعامل دارند. 3هالبهدهد و می

                                                                                                                   
1 theme 
2 vertex 
3 edge 
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(1)  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑝𝑖 , 𝑝𝑘 ) = 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑝𝑖 , 𝑝𝑘 ) ∗ 𝐿𝑖𝑘𝑒(𝑝𝑖 , 𝑝𝑘 ) ∗ 𝑇𝑎𝑔(𝑝𝑖 , 𝑝𝑘 ) 
∗ 𝑃𝑎𝑔𝑒𝑠(𝑝𝑖 , 𝑝𝑘) 

 , 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑝𝑖 , 𝑝𝑘 ), 𝐿𝑖𝑘𝑒(𝑝𝑖 , 𝑝𝑘 ), 𝑇𝑎𝑔(𝑝𝑖از ضریب شباهت جاکارد برای محاسبه 

𝑝𝑘) نماییم و استفاده می𝑃𝑎𝑔𝑒𝑠(𝑝𝑖 , 𝑝𝑘) لی و همکاران،  در معادله دو نشان داده شده است(

2017.) 

ها دارای شش تا کامنت است، و آن 𝑝𝑘 ا پیشنهاد )کامنت( دارد و سرمایهت 𝑝𝑖 9 برای مثال خیّر

 توانیم، بنابراین میهستندکامنت معمول  4دارای 

 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒(𝑝𝑖, 𝑝𝑘)= 𝐽𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑑(𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡𝑝𝑖 , 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡𝑝𝑖)= 4+1 9+6−4 = 0.45.  

 محاسبه نماییم.

(2) 
𝐽𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑑(𝐴, 𝐵) =

|A ∩  B|  +  1 

|𝐴 ∪  𝐵|
=

  |𝐴 ∩  𝐵|  +  1 

|𝐴|  + |𝐵|  − |𝐴 ∩  𝐵|
 

 3مانند معادله  𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠(𝑝𝑖)در مرحله بعد، از مفهوم نزدیکی مرکزیت برای محاسبه 

تواند افراد در شبکه اجتماعی با افراد دیگر ارتباط برقرار کند، او می 𝑝𝑖نماییم. اگر خیّر استفاده می

گذار ارتباط برقرار با سرمایه تر باتواند راحتدیگر، او می عبارت بهقرار دهد،  تأثیربیشتری را تحت 

 بگذارد. تأثیرکند و بر دوستان خود 

 است. jو  iترین مسیر بین شخص ( نشان دهنده کوتاه𝑝𝑖, 𝑝𝑗کوتاه ترین مسیر )

(3) 
Closeness(pi )  =  

(N −  1) 

∑ shortestPath(pi , pj)𝑁
𝑗=0  

 

𝑖شبکه اجتماعی و  aتعداد افراد در  Nکه  ≠ 𝑗 

 

 ترجیحات خی ر تحلیل مدل. 3-2

ی اجتماعی و شبکه اجتماعی شناسایی گذار سرمایهدر این مدل، ترجیحات کاربر را از طریق پلتفرم 

روند تصمیمات خیّر را تحلیل نموده و سپس اقدامات واقعی او را در پلتفرم ابتدا . شودمین

ترجیحات کاربر را از های مرتبط با نماییم. همچنین دادهبینی می ی اجتماعی پیشگذار سرمایه

 نماییم.طریق شبکه اجتماعی محاسبه می

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            18 / 28

http://mieaoi.ir/article-1-1045-fa.html


 239         1400 تابستان، سي و پنجمفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

𝐺𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 (𝑑𝑖, 𝑡ℎ 𝑒𝑚𝑒)  ترجیحات خیّر𝑑𝑖  خاص در پلتفرم  هایمقولهرا در

 دهد، مانند محیط یا تحصیالت.ی اجتماعی نشان میگذار سرمایه

 
(4)  GivingTrend(di , theme)=Interactive 

(di , theme)*ThemeOreference (di , theme) 

 ,𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠 (𝑑𝑖را محاسبه نماید.  𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒(𝑑𝑖 ,𝑡ℎ𝑒𝑚𝑒)تواند ارزش می 5معادله 

𝑡ℎ𝑒𝑚𝑒) معنی تعداد دفعاتی است که خیّر  به𝑑𝑖 theme گذارد. خودش را به اشتراک می خاص

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠(𝑑𝑖 ,𝑡ℎطور مشابه،  به 𝑒𝑚𝑒) معنی تعداد دفعاتی است که کامنت خیّر   به𝑑𝑖 

 درخصوصی گذار سرمایهسه مرتبه صفحه کمپین  𝑑𝑖شود. برای مثال، خیّر نوشته می مقولهدر این 

برابر سه است.  𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠(𝑑𝑖 , 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)گذارد، بنابراین را به اشتراک می "تحصیالت"

محیط در صفحه کمپین خیّر کامنت نوشته باشد  درخصوصبه همین صورت، اگر خیّر پنج مرتبه 

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠(𝑑𝑖 , 𝐸𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡) = 5 (.2017)لی و همکاران،  است 

(5)  Interactive (di , theme)= 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠 (𝑑𝑖, 𝑡ℎ𝑒𝑚𝑒) + 
𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠 (𝑑𝑖, 𝑡ℎ𝑒𝑚𝑒) 

نشان داده شده است  6صورتی که در معادله  بیان گردید، همچنین عمل واقعی بهگونه که همان

 کنیم:های زیر محاسبه میبا انواع داده

1 )𝐺𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠(𝑑𝑖,𝑡ℎ𝑒𝑚𝑒)  تعداد دفعاتی که خیّر𝑑𝑖 ا نشان کند ربه کمپین اهدا می

 دهد.می

2 )𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐺𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠(𝑑𝑖)  تعداد کل دفعاتی که خیّر𝑑𝑖  به کمپین اهدا نموده است را

 دهد.نشان می

3 )𝑑𝑜𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑑𝑖,𝑡ℎ𝑒𝑚𝑒)  میزان اهدای خیّر𝑑𝑖 دهد. را نشان می 

4 )𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷𝑜𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑑𝑖r)  کل مبالغ اهدای خیّر𝑑𝑖 دهد. را نشان می 

𝑇ℎدیگر  عبارت به 𝑒𝑚𝑒𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒(𝑑𝑖,𝑡ℎ 𝑒𝑚𝑒)   درصد اهدای خیّر𝑑𝑖  مقولهرا به 

ه اگر مقدار محدود است. به معنی ک 1و  0دهد و محدوده ارزش در بین دوره زمانی خاص نشان می

)لی و همکاران، دهدخاص را ترجیح می مقولهبیشتر  𝑑𝑖بزرگتر باشد، به این معنی است که خیّر 

2017.) 

(6) ThemePreference(di , theme)  

=  
GivingTimes(di , theme) ∗ donationAmount(di , theme)

TotalGivingTimes(di ) ∗ TotalDonationAmount(di )
  . 
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𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 (𝑑𝑖, 𝑡ℎ 𝑒𝑚𝑒) دهنده ترجیحات خیّر  نشانdi  است. ما این اقدامات

 گیریم:صورت زیر در نظر می های اجتماعی را به شبکه

1 )Check-in  ورود به سیستم(: اطالعات خدمات مبتنی بر موقعیت((LBS
1

داری  داده را نگه (

تواند از آن برای اینکه : کاربر میLike( 2دهد. و آنچه که انجام می کند، مانند موقعیت، زمانمی

د. ما از آن برای درک ترجیحات ها پیشنهادات مشابه دیگران دارند استفاده نمایبدهد که آن نشان

تواند به صفحات تبدیل شود و ما از ( صفحات: در فیس بوک، همه چیز می3نماییم. ها استفاده میآن

تواند نظر نظر: کاربر می Comment( 4ت عالیق و سلیقه کاربر استفاده می نماییم. آن برای شناخ

 های اجتماعی بنویسد. خودش را در شبکه

( ارائه شده است، 2015) 2برای درک بهتر مراحل ذکر، به مثالی که در مقاله هانگ و بارتچ

، ندنمایپلتفرم شبکه اجتماعی استفاده می عنوان بهبوک  در آزمایش خود، از فیسپردازیم. آنها  می

فعالیت را از  4این  ندتواناز این رو، می. تر استبوک برای زمینه غیرانتفاعی مناسب زیرا فیس

از  آنهابندی کرده و  ها را طبقهآن فعالیت ، خوشبختانه، فیس بوک قبالًندبندی نمایبوک طبقه فیس

. بنابراین از آن برای شناخت نمایندمیخودمون استفاده  یساختار درخت محتواآن برای مطابقت با 

 درخصوصمثال، فرض کنید که خیّر به صفحاتی که  عنوان به. نمایندمیترجیحات کاربر استفاده 

آموزش کودکان نگرانی  درخصوصتوانیم دریابیم که او داده است، می "Like"آموزش کوکان است 

 دارد. 

(7) SocialPreference(di, theme) 
=  CheckIntheme (di)  +  Liketheme (di)  +  Pagestheme (di) 
+ Commenttheme (di) 

 

 ي پولآور جمعمدل تجزیه و تحلیل کمپین . 3-3

نماییم و از آن برای شناسایی اهمیت کمپین استفاده در این مدل، بر خصوصیات کمپین تمرکز می

رسانی کمپین روز و عامل اهداف کمپین و فراوانی بهاهمیت آنها، از دنماییم. برای محاسبه می

 نماییم. استفاده می

یا خیّرین اثر بگذارد.  گذار سرمایهابتدا، فاصله اهداف کمپین بر روی انگیزه 

𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑔𝑛𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛(𝑐)  درصد فعلی کمپینc دهد که افزایش یافته است. را نشان می

𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑔𝑛𝑅𝑎𝑖𝑠(𝑐)  مقداری است اکنون در کمپینc  .افزایش یافته است𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑔𝑛𝐺𝑜(𝑐) 

این که به اهداف  منظور به 1توانیم از عدد دهد. میرا نشان می cمقدار اهداف تعیین شده کمپین 

                                                                                                                   
1 Location-Based Service 
2 Hong, Hu, & Burtch 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            20 / 28

http://mieaoi.ir/article-1-1045-fa.html


 241         1400 تابستان، سي و پنجمفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

ر این کمپین شرکت ایم استفاده نماییم، و صفر به معنی این است که هیچ خیّری ددست یافته

 یابی است و ها قابل دستنماید. اگر مقدار بیشتر از یک باشد به این معنی است که اهداف آننمی

 تأمینهای مالی نمایند. تعیین اهداف کمپین در برخی از پلتفرم تأمینها دهد که آنپلتفرم اجازه می

داف کمپین قابل دستیابی باشد، شود(. اگر اهشود )اجرا نمیاعمال نمی CrowdRiseمالی مانند 

  .GlobalGivingدهند مانند ها امکان ادامه کار را میبرخی از پلتفرم

(8) 
CampaignDistance(c)  = {

1, if not set goal
CampaignRaised(c)

CampaignGoal(c)

, 𝑖𝑓 𝑠𝑒𝑡 𝑔𝑜𝑎𝑙 

مالی از طریق  تأمینبستگی دارد،  1مالی جمعی به روابط بین ایجاد کننده و پشتیبان تأمین

کننده را در مدل باال بررسی  تأمینخیّرین نیز از این قاعده مستثنی نیست. ما روابط بین خیّرین و 

های دیگر از راه ی نیز یکیگذار سرمایهمالی جمعی، گزارش پیشرفت  تأمیننمودیم. در پلتفرم 

 (.2017)لی و همکاران،  کننده انگیزه خیّر است تسهیل

به خیّر است. با  فعلی کمپین رسانی وضعیت هدف اصلی از گزارش پیشرفت، اطالعطور کلی،  به

، اما سازی مختلفی دارد د. هر پلتفرمی پیادهباشتواند راهی برای ارتقا و یا ترویج خیّریه حال، می این

کمپین استفاده روزرسانی  محاسبه فراوانی به منظور بهرسانی آن را روز توانیم زمان بهما می

 نماییم.  می

𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑔𝑛𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛(𝑐)  نشان دهنده این است که چند وقت یکبار کمپین آپیدت )به روز

 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑜𝑙𝑑𝑒𝑠𝑡دهنده تعداد دفعات ثبت به روز رسانی است.  نشان 𝑁𝑈𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒شود. رسانی( می

نشان دهنده جدید ترین  𝑇𝑖𝑚𝑒𝑛𝑒𝑤𝑒𝑠𝑡است.  ترین زمان ثبت به روز رسانینشان دهنده قدیمی

 ثبت به روز رسانی است. 

(9) CampaignFrequency(c)

= {

0, if 𝑁𝑈𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒  ≤  1

𝑁𝑈𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒

𝑇𝑖𝑚𝑒𝑜𝑙𝑑𝑒𝑠𝑡 − 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑛𝑒𝑤𝑒𝑠𝑡

, 𝑖𝑓 𝑁𝑈𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 > 1
 

بزرگتر باشد، به این معنی است که پروژه فعال است  𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑔𝑛𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦(𝑐)اگر مقدار 

 کنندگان مالی خواهان پرداخت به این کمپین هستند.  تأمینو 

                                                                                                                   
1 creator and a backer 
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بیشترین  مالی جمعی تأمیننماییم. روزهای اولیه پروژه سپس، ما اهمیت کمپین را آزمون می

مالی اجتماعی  تأمینکننده این است که پروژه موفقیت آمیز است یا نه.  اهمیت را دارد، و تعیین

برای نشان دهنده میزان  𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑔𝑛𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑐)همین خصوصیات را دارد، بنابراین ما از 

 (.2017)لی و همکاران،  نماییماستفاده می cاهمیت کمپین 

(10) 
CampaignImportance(c) =

CampaignFrequency(c)

CampaignTime(c) +  1
 

ی گیر تصمیمتحلیل و هادی را بوسیله استفاده از تجزیههای پیشنتوصیهلیستی از درنهایت 

 نماییم.( برای ارزیابی مدل باال استفاده میMCDAچندمعیاره )

این لیست را  گذار سرمایهمالی را ایجاد نماییم.  تأمینهای توانیم لیستی از توصیهسپس می

 نماید:دو نوع اطالعات دریافت می براساس

( لیست خیّرین داوطلب. اطالعات کمپین شامل اطالعات اولیه مربوط به 2کمپین،  ( اطالعات1

شده کمپین، اهمیت کمپین. لیست خیرّین  دار فعالیت کمپین، مدت زمان سپرینام کمپین، مق

ها، ترجیحات خیّرین و های اجتماعی، روابط بین آنشبکه داوطلب، نام خیّرین، عکس خیرین در

 (. 2017)لی و همکاران،  نمایدرا فراهم می هااطالعات تماس آن
 

 مالي جمعي بر بستر بالکچین )اتریوم( تأمیني مدل ساز پیاده. 3-4

های خدمت محور در مانها و سازشده( بانک یش مفهوم بالکچین )دفتر کل توزیعزمان با پیدا هم

 وکار کسبسازی عملی این فناوری در فرایندهای مرتبط با  ریزی جهت استفاده یا پیاده حال برنامه

خود هستند. در این فناوری هر کاربر حداقل دارای یک زوج کلید )عمومی/خصوصی( است که از 

های خود دسترسی تواند به داراییبا کلید خصوصی می شود و صرفاًطریق کلید عمومی شناخته می

 پیدا کند. 

الی جمعی مبتنی بر خیّرین ممکن است داشته باشد، این است که م تأمینیکی از مشکالتی که 

اند صرف چه کاری شده است و روند پیشرفت خیّرین عالقه دارند که بدانند که این پولی که داده

امکان می دهد که افراد براحتی از  1ی بر بستر بالکچینساز پیادهپروژه به چه صورت بوده است. 

راحتی بتوانند این رویه را دنبال کرده و میزان مشارکت  هود بطریق کیف پول الکترونیکی خ

 خودشان را در پروژه اجرایی رصد نمایند.

                                                                                                                   
های  کند و غیر متمرکز است. از ویژگی بالکچین یک فناوری است که بر بستر یک دفترکل توزیع شده کار می 1

 های واسط اشاره کنیم. توانیم به بحث غیر متمرکز بودن و سعی در حذف سازمان خاص آن می
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 بدین منظور باید از قراردادهای هوشمند استفاده نمود.

تواند مبادله پول، محتوا، اموال، معنی استفاده از کد کامپیوتر است که می قرارداد هوشمند به

از ارزش را تسهیل نماید. هنگامی که بالکچین با قرارداد هوشمند در حال سهام یا هرچیز دیگری 

که شرایط خاصی را برآورده انیشود زماجراست، مانند یک برنامه کامپیوتری خودکار اجرا می

شوند، مند در بالکچین اجرا میشود. از آنجا که قراردادهای هوشطور خودکار اجرا می نماید، به می

های شخص ثالث گونه امکان وقفه، محدودیت، تقلب یا دخالت ی بدون هیچریز برنامهنند ما ها دقیقاًآن

 . 1شونداجرا می

Nick Szabo ها نسبت به نامیم زیرا آنمی "هوشمند"ها را بیان نمود که من این قرارداد

کردند، بیشتر عملیاتی  از هوش مصنوعی نمی ای های نابالغ قبلی که هیچ استفادهقراردادهای نسل

شکل دیجیتال، ازجمله  ای از تعهدهایی مشخص به هستند. قراردادهای هوشمند مجموعه

 ."2نمایند، استها عمل میهایی که طرفین به این وعده پروتکل

 
  سازي یك قرارداد هوشمند نمونه پیاده. 4شکل 

 2019، 3منبع: سادات و همکاران

                                                                                                                   
1 SA’AD, D. A. A. Smart Sukuk Structure From Shari’ah Perspective: The Application Of 

Mudarabah Smart Contract." e-Proceedings of the Global Conference on Islamic Economics 

and Finance 2018 24th & 25th October 2018/Sasana Kijang. Bank Negara Malaysia, Kuala 

Lumpur. 
2 SA’AD, D. A. A. Smart Sukuk Structure From Shari’ah Perspective: The Application Of 

Mudarabah Smart Contract." e-Proceedings of the Global Conference on Islamic Economics 

and Finance 2018 24th & 25th October 2018/Sasana Kijang. Bank Negara Malaysia, Kuala 

Lumpur. 
3 Saadat et al 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            23 / 28

http://mieaoi.ir/article-1-1045-fa.html


 اهلل صادقي مرضیه نوراحمدي، حجت .../ کاربرد فرایند توصیه اجتماعي                                                            244

 مالی جمعی مبتنی بر بالکچین نشان داده شده است. تأمینی ساز پیادهدر شکل زیر مدل 

 
 مالي جمعي بر پایه بالکچین تأمیني ساز پیادهمدل پیشنهادي  .5 شکل

 2019سادات و همکاران، منبع: 

 

نماید. برای ایجاد کمپین، باید جزئیات کمپین را تکمیل . مدیر کمپین، کمپین را ایجاد می1

کنندگان، باید پروپوزال را با فرمت پی دی اف آپلود نماید. این  نمودن مشارکتنماید. برای متقاعد 

به اشتراک گذاشته  P2P InterPlanetary File System (IPFS)پروپوزال در یک سیستم 

 شود.  می

کنندگان به این کمپین  شود. اگر مشارکتن نمایش داده می. این کمپین در صفحه کمپی2

 مکن است در این کمپین شرکت کنند.عالقه داشته باشند، م

نماید که شامل لیستی از مواردی است که برای . مدیر کمپین درخواست ایجاد هزینه می3

 اجرای کمپین نیاز دارد.

 کنند.های اضافه شده دریافت میهایی مبنی بر درخواستکنندگان اعالن . مشارکت4
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کمپین را بررسی نموده که درست است یا نه، اگر شده توسط مدیر  کنندگان موارد ارائه . مشارکت5

 توانند برای موافقت با موارد ذکر شده رای بدهند.درست )مناسب( بود، می

کنندگان موافق باشند، قرارداد هوشمند وجوه جمع شده را به فروشندگان  . اگر اکثر مشارکت6

 کند.مربوطه ارسال می

 کند. را به مدیر کمپین ارسال می. سپس فروشنده مربوطه موارد مورد توافق 7

)سادات و  تواند توسط تمام کاربران مالحظه شودشود و میهر تراکنش در بالکچین ذخیره می

 (.2019همکاران، 

 

 گیري  . نتیجه4

حال تغییر است و مسائل و مشکالت یم که به سرعت همه چیز درکنما در دنیایی زندگی می

هایی برای های مالی یکی از راه حلی کمکآور جمعشود. می اجتماعی زیادی نیز هر روز ایجاد

تحلیل روابط اجتماعی، ترجیحات کاربر و و تجزیه براساسدوستانه است.  یابی به اهداف بشر دست

ه برای کنند توصیهها، در این پژوهش یک مکانسیم اطالعات ایجاد شده توسط سیستم عامل

ی آور جمعتواند خیرین بالقوه را شناسایی کند و در می های مالی ارائه گردید کهی کمکآور جمع

های جالب به خیرین به آنها در انجام تواند با ارائه کمپینهای مالی، کمک کند. همچنین میکمک

 های خیرخواهانه و انسان دوستانه کمک کند. کمک

کردن  دایکشف و پها و روش از داده یادیمربوط از حجم ز یهااستخراج داده ندیفرا یکاو داده

 ستمیس یکاو داده یهامجموعه ریاز ز یکیها است. از مجموعه داده یادیمناسب از حجم ز یالگو

ربر را کشف نموده کنند که ترجیحات کامیه سعی کنند توصیههای سیستم .است های کنندههیصتو

طور گسترده، سیستم بهبینی نمایند. ها را پیشگیرند تا نیازهای آناطالعاتی میها و در مورد آن

دهد ها )محصوالت یا اقدامات( در یک حوزه ارائه میه پیشنهادات خاصی راجع به آیتمکنند توصیه

ه کنند توصیههای سیستم (.2010، 1)دی کامپس که ممکن است مورد توجه کاربر قرار بگیرد

های وسیله توصیه هب را شودرو می طور نرمال با آن روبهه کاربران بهای کمشکل اطالعات اضافی

 (. 2015، 2)ایسنکایی و همکاران نمایدمی طرفسازی شده برشخصی

توانیم به یک ( چگونه می1برای این پژوهش مطرح نمودیم که،  سؤالدر مقدمه سه 

مالی خودش را برطرف کند و افراد بیشتری را به  تأمینکمک کنیم تا نیازهای  گذار سرمایه

توانیم خیرین مناسب را ( چگونه می2های خیرخواهانه ترغیب نماید؟ کمکی آور جمعمشارکت در 

                                                                                                                   
1 De Campos 
2 Isinkaye et al 
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توانیم ( چگونه می3رفتارهایشان شناسایی کنیم؟  براساسمند هستند، نظر عالقهکه به کمپین مد

ان اعتماد ایجاد کنیم؟ در پاسخ به گذار سرمایههای اجتماعی بین خیرین و با استفاده از قدرت رسانه

تعامل اجتماعی ارائه شده است که  گذار سرمایهدر بخش سوم مقاله مکانیسم توصیه  تسؤاالاین 

، شامل ماژول تحلیل شودهای اجتماعی تحلیل میان را از طریق شبکهگذار سرمایهبین خیّرین و 

و ماژول تحلیل  گذار سرمایه، ماژول تحلیل ترجیحات خیِر، موتور توصیه به گذار سرمایه-روابط خیّر

شود. در بخش چهارم کمپین سرمایه است که در نهایت منجر به ایجاد لیستی از خیّرین منتخب می

پرداخیتم. مزیت این  مالی جمعی بر بستر بالکچین )اتریوم( تأمینی مدل ساز پیادهمقاله به نحوه 

 یریاز تقلب جلوگ نیبراشوند، بنایخودکار اجرا م طور بهقراردادها قراردادها این است که این 

 .کند یم

تواند بستری مناسب برای مالی جمعی مبتنی بر خیریه می تأمینه برای کنند توصیهسیستم 

سری  گسترش فرهنگ کارهای انسان دوستانه و خیرخواهانه فراهم نماید ولی در این زمینه یک

هایی و اجرای چنین سیستمی ساز پیادهجمله: برای  تواند وجود داشته باشد منهایی نیز میچالش

های طراحی هایی اعتماد کنند، پلتفرمسازی است که افراد به چنین سامانه نیاز به ایجاد فرهنگ

های متنوع برای افراد خیّری که تمایل به انجام انفاق دارند های مختلف و برنامهشده بتواند بخش

انه متنوعی های انسان دوستبرنامهداشته باشند که هر کدام متناسب به نوع و تمایل خودش در 

گیری و پیگیری باشد که افراد متوجه تواند قابل ردها میگونه پلتفرم شرکت کند، همچنین این

تواند عاملی برای ایجاد انگیزه و مشارکت در شان در کجا مصرف شده که خود این می بشوند که پول

شود. بنابراین باید از شفافیت دقیقی ای افراد میها باشد و منجر به ایجاد اعتماد براین گونه فعالیت

گونه که گذاری است، همان شود، بحث قانونبرخوردار باشد. بحث بعدی که در این زمینه مطرح می

مالی جمعی، در حال حاضر در ایران  تأمینمدل  4در بخش ادبیات نظری مطرح گردید، از بین 

 تأمین درخصوصا قانون و مقررات داریم و هنوز مالی جمعی مبتنی بر سهام م تأمینفقط برای 

 مالی جمعی مبتنی بر کارهای خیرانه ما قانون و مقررات نداریم. 

ه وجود دارد بحث شروع سرد کنند توصیههای سیستم درخصوصیکی از مسائل دیگری که 

شود و ما اطالعاتی نسبت ه فعالیت های خیرخواهانه میکنند توصیهاست، یعنی فردی وارد سامانه 

سری پرسش و  تواند توسط ایجاد یکمی مسألهبه سابقه قبلی و سالیق آن شخص نداریم. این 

شود، تا حدودی حل شود. همچنین یکی هایی که در موقع ثبت نام از کاربر دریافت میپاسخ

کت کننده در این دیگری از مسائل بحث حفظ حریم خصوصی افراد و عدم انتشار و افشاء افراد مشار

 ه است. کنند توصیههای گونه سامانه
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