


اِیر دِراپ چیست؟

آموزش دریافت ارز دیجیتال رایگان

What is airdrop?

Learning how to get free digital currency



»ایــردراپ« )AirDrop( بــه معنــی اهــداء 

ــت.  ــران اس ــه کارب ــال ب ــگان ارز دیجیت رای

ــه  ــب توج ــد جل ــن فرآین ــی ای ــدف اصل ه

ــوزه  ــد ح ــای جدی ــه پروژه ه ــان ب مخاطب

بــه شــمار می آیــد.  دیجیتــال  ارزهــای 

کاربــران بــا شــرکت در ایــردراپ، توکن هــا 

یــا ســکه های ارزهــای جدیــد را بــه صــورت 

رایــگان دریافــت می کننــد. در صــورت 

ــد  ــردراپ می توان ــروژه، ای ــودن پ ــق ب موف

شــرکت کنندگان  نصیــب  خوبــی  ســود 

ــانه،  ــه آرتارس ــش از مجل ــن بخ ــد. در ای کن

اهــداف  و  فرآینــد  از  کاملــی  تعریــف 

ــت ارز  ــوه دریاف ــن نح ــردراپ و همچنی ای

ــت. ــده اس ــه ش ــگان ارائ ــال رای دیجیت

برای دریافت مجالت،کتاب های الکترونیکی رایگان

و پادکســت های آموزشی، عضو آرتارسانه شوید

https://artarasaneh.ir/academy/my-account/
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ــواد  ــد کــه برخــی از فروشــگاهای م حتمــا دیده ای

ــود  ــد خ ــتریان جدی ــه مش ــیس، ب ــی تازه تاس غذای

اقالمــی را بــه رایــگان اهــدا می کننــد. ایــن 

اتفــاق در رســتوران ها و کافی شــاپ ها نیــز رخ 

می دهــد. هــدف از ایــن کار در واقــع جلــب نظــر 

ــد اســت.  ــا محصــول جدی ــه فروشــگاه ی مشــتری ب

مفهــوم ایــردراپ تقریبــا مشــابه همیــن مــوارد 

ــت. اس

ــد  ــروژه جدی ــال، پ ــای دیچیت ــردراپ ارزه در ای

حــوزه بــالک چیــن، بخشــی از توکن هــای خــود 

ــای  ــام فعالیت ه ــوض انج ــا در ع ــگان ی ــه رای را ب

ــال کــردن صفحــات اجتماعــی  ــل دنب ســاده ای مث

پــروژه، در اختیــار کاربــران جدیــد قــرار می دهــد. 

ایــن ایــده همزمــان بــا گســترش اســتفاده از عرضــه 

و   2017 ســال  در   )ICO( دیجیتــال  ارز  اولیــه 

ــای  ــی از پروژه ه ــد. خیل ــرا ش ــرح و اج 2018 مط

ــج  ــرای تروی ــردراپ ب ــال از ای ــد ارز دیجیت جدی

عرضــه اولیــه خــود و افزایــش تمایــل کاربــران بــه 

ــد. ــتفاده کردن ــال اس ــای دیجیت ارزه

بــرای  بــرای کاربــران و هــم  ایــردراپ هــم 

ــرکت در  ــا ش ــران ب ــت. کارب ــد اس ــرکت ها مفی ش

ــه  ــروژه را ب ــک پ ــال ی ــای دیجیت ــردراپ ارزه ای

رایــگان دریافــت می کننــد. شــرکت ها نیــز بــا 

ــروژه خــود آشــنا  ــا پ ــادی را ب ــراد زی ــردراپ اف ای

ــا در  ــرمایه گذاری آن ه ــال س ــه احتم ــد ک می کنن

ــروژه وجــود دارد. ــرای پ ــی ب ــغ زبان ــروژه و تبلی پ

ایردراپ چیست ؟



؟ انواع ایردراپ چیست ؟

اجــرا  مختلــف  اشــکال   بــه  ایردراپ هــا 
ــران  می شــوند. در برخــی از ایــن روش هــا کارب
ــه انجــام یــک ســری فعالیت هــای ســاده  ــاز ب نی
دارنــد امــا در هیچکــدام از ایــن روش هــا پولــی 

از کاربــر دریافــت نمی شــود.
ــن  ــه ای ــردراپ ب ــام ای ــف انج ــای مختل روش ه

ــتند : ــورت  هس ص

     *  ایردراپ استاندارد
     *  ایردراپ جایزه

     *  ایردراپ انحصاری
     *  ایردراپ هاردفورک

     *  ایردراپ هولدر
کــه در ادامــه بــه بررســی جزئیــات هــر یــک از 

ــم. ــا می پردازی ــن روش ه ای

»ایــردراپ اســتاندارد« )Standard Airdrop( اولیــن روش اجــرای ایــردراپ اســت. در ایــن روش بــدون آن کــه کار خاصــی 
از کاربــران خواســته شــود توکن هــای پــروژه جدیــد بــه کیــف پــول افــراد واریــز می شــود.

ایردراپ استاندارد

»ایــردراپ جایــزه« )Bounty( مدلــی از ایــردراپ اســت کــه در آن، کاربــران در ازای انجــام یــک ســری فعالیت هــای ســاده 
ــر پــروژه، عضویــت  ــد ریتوویــت یکــی از پســت های توییت ــد. ایــن فعالیــت می توان توکن هــای پــروژه را دریافــت می کنن

در کانــال یــا گــروه تلگرامــی آن یــا گذاشــتن پســت در اینســتاگرام باشــد.

ایردراپ جایزه

ــل در  ــه از قب ــت ک ــانی اس ــوص کس ــود و مخص ــزار نمی ش ــی برگ ــورت عموم ــه ص ــاری« )Exclusive( ب ــردراپ انحص »ای
 2500 )Uniswap( »ــال، در ســپتامبر ســال 2020 »یونی ســواپ ــوان مث ــه عن ــا وب ســایت فعالیــت داشــته اند. ب ــروژه ی یــک پ

توکــن »یونــی« بــه هــر یــک از کاربــران وفــادار خــود داد. ایــن مقــدار یونــی در آن زمــان 1200 دالر ارزش داشــت.

ایردراپ انحصاری



ــی به روز رســانی ناســازگار در  ــه معن ــورک« ) Hard Fork( ب ــاوت اســت. »هاردف ــواع دیگــر کمــی متف ــا ان ــردراپ ب ــن ای ای
ــه دو پــروژه جدیــد اســت. وقتــی هاردفــورک اتفــاق می افتــد، هــر یــک از دارنــدگان ســکه  یــک شــبکه و تقســیم آن ب
ــورک  ــردراپ هاردف ــوع ای ــن ن ــارز ای ــال ب ــوند. مث ــب ارز می ش ــد صاح ــبکه جدی ــدار در ش ــان مق ــه هم ــبکه ب ــی ش اصل
ــدازه  ــه ان ــش ب ــن ک ــبکه بیت کوی ــورک در ش ــام هاردف ــس از انج ــن پ ــدگان بیت کوی ــت. دارن ــش« اس ــن ک »بیت کوی

ــد. ــت کردن ــکه دریاف ــود س ــن خ ــی بیت کوی دارای

ایردراپ هاردفورک

ــود. در  ــه می ش ــدر« )Holder( گفت ــد، »هول ــداری می کنن ــی نگه ــدت طوالن ــه م ــال را ب ــک ارز دیجیت ــه ی ــانی ک ــه کس ب
ــه کســانی کــه تعــدادی از ســکه های یــک پــروژه را هولــد کرده انــد، تعــدادی کویــن جدیــد داده  ایــن نــوع ایــردراپ ب
ــدازی  ــر بســتر آن هــا راه ان ــد ب ــروژه جدی ــاس در مواقعــی کــه پ ــوم و ای ــاک چین هــای اتری ــال ب ــوان مث ــه عن  می شــود. ب
می شــود، مقــداری از توکن هــای آن را بیــن دارنــدگان ارز دیجیتــال خــود تقســیم می کننــد. هولــد معمــوال در برابــر تریــد 

ــد. ــا می یاب معن

ایردراپ  هولدر

ــت  ــمند اس ــه ارزش ــزی ک ــگان چی ــع رای توزی
همــواره مــا را بــا ایــن ســوال روبــه رو می کنــد 
کــه هــدف از انجــام ایــن کار چیســت. در حالت 
عــادی انســان ها بــر مبنــای منافــع شــخصی 
ــر  ــی حاض ــن در صورت ــد. بنابرای ــل می کنن عم
بــه بخشــیدن یــک دارایــی ارزشــمند بــه دیگران 
ــمندتری  ــز ارزش ــال آن چی ــه در قب ــتند ک هس
ــوزه  ــرکت های ح ــک ش ــد. بی ش ــت کنن دریاف
مســتثنی  قانــون  ایــن  از  ارز دیجیتــال هــم 
ــا  ــا ب ــرای آن ه ــردراپ ب ــزاری ای ــتند و برگ نیس
منافــع بیشــتری همــراه اســت. در ادامــه اهــداف 
شــرکت ها را از برگــزاری ایــردراپ بررســی 

می کنیــم.

هدف از انجام ایردراپ



آگاهــی بخشــی بــه مــردم اصلی تریــن دلیــل برگــزاری 
ایــردراپ توســط شــرکت ها اســت. در روزهــای اولیــه 
شــروع »تامیــن ســرمایه جمعــی« )Crowdfunding( برای 
پروژه هــای بــاک چینــی، ICO هــا در مرکــز توجه قرار 
ــدازی اســتارتاپ های  ــاق ســبب راه ان ــن اتف ــد. ای گرفتن
ــن  ــتر ای ــد. بیش ــال ش ــای دیجیت ــوزه ارزه ــد در ح جدی
ــی  ــا کپ ــدی نداشــتند و ب ــده جدی ــچ ای اســتارتاپ ها هی
ــفیدنامه  ــک س ــاختن ی ــف و س ــای مختل ــردن ایده ه ک
بی اعتبــار بــه دنبــال کســب ســود بودنــد. همیــن مســاله 
بــازار  اشــباع  و  ســرمایه گذاران  ســرگردانی  باعــث 
شــد. ایــن اتفــاق منجــر بــه زیــان عــده زیــادی در بــازار 
ــا جایــی کــه دولــت چیــن و  ارزهــای دیجیتــال شــد. ت
ــه  ــه مســاله عرضــه اولی ــکا ب ســازمان های نظارتــی آمری
ارزهــای دیجیتــال ورود کردنــد. ایــن مســاله باعــث شــد 

ــال یــک روش  ــه دنب ــال ب ــد ارز دیجیت پروژه هــای جدی
ــروژه  ــول پ ــو، ح ــاد هیاه ــرای ایج ــی ب ــذاب و قانون ج

خــود باشــند.
راه حــل مســاله بســیار ســاده و آســان بــود. کافــی 
اســت بخشــی از توکن هــای خــود را رایــگان بیــن 
ــا  ــن توکن ه ــدگان ای ــد. دریافت کنن ــش کنی ــردم پخ م
معمــوال از قوی تریــن طرفــداران پــروژه مذکــور هســتند 
ــرای  ــداری ب ــه طرف ــاد جامع ــث ایج ــر باع ــن ام و همی
ــود.  ــترده تر می ش ــورت گس ــه ص ــغ آن ب ــروژه و تبلی پ
بــرای اســتارتاپ های حــوزه رمزنــگاری، ایــردراپ 
بســیار ســودمند اســت چــرا کــه بــه آن هــا ایــن امــکان را 
ــای  ــا خــرج بخــش کوچکــی از توکن ه ــا ب ــد ت می ده
ــود را  ــرمایه گذاری خ ــداری و س ــه طرف ــبکه، جامع ش

ــد. ایجــاد کنن

گایه بخیش آ

متاســفانه اکثــر ســرمایه گذاران بــازار ارزهــای دیجیتــال 
تنهــا بــرای ایجــاد نــرخ بازگشــت ســرمایه بــاال وارد این 
ــه پایــداری بلندمــدت  ــازار شــده اند و هیــچ اهمیتــی ب ب
حــال  در  افــراد  ایــن  معمــوال  نمی دهنــد.  پــروژه 
ــف و کســب ســود از  ــن پروژه هــای مختل ــی بی جابجای
دارایی هــای ســرمایه گذاران کوچــک هســتند. ایــن در 
حالــی اســت کــه آن هــا هیچ تاشــی بــرای ارائــه ارزش 
ــه  ــد ب ــاله می توان ــن مس ــد. ای ــکل نمی کنن ــی پروت واقع

ــد. ــدت وارد کن ــدیدی در بلندم ــه ش ــا ضرب پروتکل ه
از  برخــی  رویکــرد،  نــوع  ایــن  بــا  مقابلــه  بــرای 
ــکه های  ــع س ــه توزی ــدام ب ــگاری اق ــرکت های رمزن ش
رایــگان کردنــد. ایــن ســکه ها بیــن افــرادی تقســیم شــد 
کــه از سیســتم آن هــا اســتفاده یــا بــه صــورت بلندمدتــی 
ایــردراپ  کننــد.  مــی  هولــد  را  آن هــا  ســکه های 
ــام  ــور انج ــن منظ ــرای ای ــا ب ــدر دقیق ــاری و هول انحص

می شــود.

جایزه دادن به کاربران



ــتفاده از  ــا اس ــت ب ــن اس ــدار ممک ــرمایه گذاران پول س
ــک  ــی ی ــای ابتدای ــود، در روزه ــی خ ــروت و دارای ث
پــروژه، مقــدار قابــل توجهــی از عرضــه در گــردش آن 
پــروژه را خریــداری کننــد. ایــن مســاله باعــث می شــود 
کــه قــدرت شــبکه در دســت چندیــن نفــر خــاص 
ــز  ــاٌ متمرک ــبکه صریح ــن ش ــت، ای ــن حال ــد. در ای باش
خواهــد بــود. یکــی از اشــکاالت اصلــی وارد شــده بــه 
ــن مســاله اســت. ــن« همی ــد »دوج کوی ــی مانن پروژه های

اتفــاق،  ایــن  از  جلوگیــری  بــرای  پــروژه  مدیــران 
ــادی  ــداد زی ــان تع ــبکه را می ــای ش ــد توکن ه می توانن
ــان  ــبکه همچن ــا ش ــد ت ــع کنن ــگان توزی ــه رای ــر ب کارب
ــه  ــر لحظ ــز ه ــبکه متمرک ــد. ش ــی بمان ــز باق غیرمتمرک
ــرار  ــقوط ق ــیبی و س ــت سراش ــت در وضعی ــن اس ممک
ــاک  ــای ب ــد و نوپ ــای جدی ــاً در فض ــرد. خصوص گی
چیــن کــه قانونــی بــرای حمایــت از افــراد آســیب دیــده 

و متضــرر شــده در آن وجــود نــدارد.

غیرمتمرکز کردن توزیع توکن ها

ــه  ــدام ب ــا اق ــردراپ، پروژه ه ــام ای ــد از انج ــوالً بع معم
برگــزاری عرضــه اولیــه ارز دیجیتــال خود در بســترهای 
ــه  ــکار خاقان ــک راه ــردراپ ی ــد. ای ــف می کنن مختل
ــه  ــی ب ــه بازاریاب ــن هزین ــرف کمتری ــا ص ــه ب ــت ک اس
ــود و  ــناخته ش ــازار ش ــا در ب ــد ت ــک می کن ــروژه  کم پ
ــد.  ــذب کن ــرمایه گذار ج ــود س ــیر خ ــه مس ــرای ادام ب
اگــر اجــرای یــک ایــردراپ موفــق باشــد در ایــن 
صــورت، قیمــت توکــن آن صعــودی خواهــد شــد 
ــگان  ــه آن را رای ــن ک ــدگان توک ــه دریافت کنن چراک
ــن  ــوب ای ــات خ ــه تبلیغ ــم ب ــد، دائ ــت آورده ان ــه دس ب

ــت. ــد پرداخ ــروژه خواهن پ
ــل  ــای تعام ــی پارامتره ــروز، تمام ــن ام ــای آنای در دنی

ــوان  ــه عن ــت آورد. ب ــه دس ــوان ب ــروژه را می ت ــک پ ی
ــد  ــود می آی ــه وج ــایت ها ب ــه در س ــی ک ــال ترندهای مث
یــا تعــداد اعضــای حاضــر در صفحــات اجتماعــی یــک 
پــروژه همــه قابــل اندازه گیــری هســتند. ســرمایه گذاران 
بــزرگ از ایــن اطاعــات بــرای تخمیــن آینــده پروژه ها 
می کننــد.  اســتفاده  آن هــا  در  ســرمایه گذاری  و 
ــات  ــش در تعام ــبب افزای ــه س ــردراپ ک ــن ای بنابرای
ــد باعــث جــذب  ــران می شــود، می توان ــا کارب ــروژه ب پ
ســرمایه های جدیــد و افزایــش ســرمایه شــرکت شــود. 
ــه  ــه ب ــی ک ــدار ارز رایگان ــر مق ــرمایه در براب ــذب س ج
افــراد هدیــه مــی شــود، معمــوالً بســیار زیادتــر اســت و 

ــی دارد. ــه اقتصــادی خوب ــن کار توجی ای

جذب سرمایه



بــرای اجــرای یــک کمپیــن تبلیغاتــی مناســب، نیازمنــد 
شــناخت جامعــه هــدف پــروژه هســتیم. بــه همیــن 
ترتیــب، بــرای شــناخت جامعــه نیــاز اســت کــه از 
کاربــران اطاعــات بیشــتر و بهتــری جمــع آوری کنیــم. 
ــب  ــدون کس ــود ب ــر می ش ــی حاض ــر کس ــوالً کمت معم
ــش نامه ها  ــردن پرس ــر ک ــه پ ــدام ب ــت، اق ــود و منفع س

ــردراپ  ــزاری ای ــی برگ ــداف جانب ــد. یکــی از اه کن
ــران  ــد. کارب ــدی باش ــاله کلی ــن مس ــد همی ــم می توان ه
ــوط  ــای اطاعــات مرب ــت توکــن، فرم ه در ازای دریاف
ــا  ــد ب ــز می توان ــرکت نی ــد. ش ــر می کنن ــود را پ ــه خ ب
اســتفاده از داده هــای ذخیــره شــده، کمپین هــای بعــدی 

ــد. ــزار کن ــد برگ ــود را هدفمن خ

جمع آوری اطالعات

یکــی از دغدغه هــای اکثــر فعــاالن حــوزه ارزهــای دیجیتــال در اکثــر 
ــه را همیشــه  ــا اســت.این نکت ــه لیســت ایردراپ ه ــات، دسترســی ب اوق
ــا  ــردراپ ب ــه ای ــه این ک ــه ب ــپارید، باتوج ــود بس ــن خ ــه ذه در گوش
ــر آن در  ــوالً خب ــود معم ــی ش ــام م ــال انج ــی دیجیت ــد بازاریاب مقاص
ــت  ــی دس ــبکه های اجتماع ــایت ها و ش ــتر س ــازی و در بس ــای مج فض
 بــه دســت می شــود. یــک جســتجوی ســاده در گــوگل می توانــد شــما 

ــد. ــنا کن ــام آش ــال انج ــای در ح ــیاری از ایردراپ ه ــا بس را ب
عــاوه بــر ایــن روش، روش هــای مختلــف و ســایت های بســیار 
ــا  ــت ایردراپ ه ــع آوری لیس ــور جم ــه منظ ــه ب ــتند ک ــم هس ــادی ه زی
ــا  ــردراپ ه ــی ای ــوزه و معرف ــن ح ــر روی ای ــده اند و ب ــدازی ش راه ان
متمرکــز شــده و فعالیــت مــی کننــد. خوبــی اســتفاده از ایــن ســایت ها 
ــورت  ــه ص ــا را ب ــر ایردراپ ه ــد اکث ــما می توانی ــن اســت کــه ش در ای
ــادی  ــایت های زی ــن، س ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــده ببینی ــع ش ــا و تجمی یک ج
امــکان دادن امتیــاز از ســوی کاربــران بــه هــر پــروژه را فراهــم 
کرده انــد کــه ایــن امتیازهــا می توانــد بــرای تشــخیص پروژه هــای 
ارزشــمند بــه کار گرفتــه شــود. در ادامــه ســه وب ســایت معتبــر بــرای 

بررســی ایردراپ هــا را معرفــی می کنیــم.

چگونه از اخبار ایردراپ ها مطلع شویم ؟



سایت کوین مارکت کپ
ــال  ســایت »کویــن مارکــت کــپ« یکــی از معروف تریــن ســایت ها در حــوزه آمــوزش و معرفــی ارزهــای دیجیت
اســت. در ایــن ســایت می توانیــد اطاعــات بســیار زیــادی از وضعیــت هــای مختلــف بــازار و پروژه هــای گوناگــون 
بــه دســت آوریــد. در قســمت »Calendars« ایــن ســایت، بــا مراجعــه بــه قســمت Free Airdrops می توانیــد لیســت 

آخریــن ایردراپ هــای عرضــه شــده را مشــاهده کنیــد.

ــپ  ــمت چ ــتون س ــود دارد. س ــتون وج ــده دو س ــاز ش ــه ب ــد در صفح ــاهده می کنی ــر مش ــه در تصوی ــور ک همانط
ــه ایردراپ هــای  ــه ایردراپ هــای در حــال انجــام )Ongoing Airdrops( و ســتون ســمت راســت مربــوط ب مربــوط ب
ــد انتخــاب  ــز می توانی ــر نی ــاالی ســمت راســت تصوی ــوار موجــود در ب پیــش رو )Upcoming Airdrops( اســت. از ن
ــل  ــمت قاب ــن قس ــز در ای ــده نی ــام ش ــای انج ــن ایردراپ ه ــود. همچنی ــده ش ــتون ها دی ــی از س ــط یک ــه فق ــد ک کنی

ــم. ــا می پردازی ــورد از ایردراپ ه ــک م ــرکت در ی ــوه ش ــی نح ــه بررس ــه ب ــتند. در ادام ــاهده هس مش



هــر ردیــف در جــدول ایردراپ هــای ســایت کوین مارکت کــپ مربــوط بــه یــک پــروژه اســت. اطاعاتــی ماننــد مقــدار 
ــرای ایــردراپ، تعــداد نفراتــی کــه می تواننــد ایــردراپ را دریافــت کننــد و تاریــخ شــروع و پایــان  ســکه عرضــه شــده ب
ــروژه  ــا وارد صفحــه پ ــن پروژه ه ــر کــدام از ای ــر روی ه ــک ب ــا کلی ــا نوشــته شــده اســت. ب ــل پروژه ه ــردراپ در مقاب ای

می شــوید.

دریافت ارز دیجیتال رایگان



در صفحــه پــروژه اطاعــات مختلــف مربــوط بــه بنیــاد پــروژه در دســترس اســت. مطالعــه بخش هــای مختلــف ایــن صفحــه 
می توانــد دیــد بهتــری نســبت بــه پــروژه بــه کاربــران بدهــد. ایــن اطاعــات بخــش مهمــی از تحلیــل بنیــادی رمزارزهــا را 
شــامل می شــوند. بــه هرحــال، بــرای شــرکت در ایــردراپ لزومــی بــه مطالعــه ایــن اطاعــات نیســت چــرا کــه بــا شــرکت 
در ایــردراپ هیــچ ریســک مالــی متوجــه مــا نمی شــود. کمــی اگــر صفحــه را اســکرول کنیــد و بــه قســمت پاییــن بیاییــد، 

بــا قســمت چگونــه در ایــردراپ شــرکت کنیــم )How to Participate( مواجــه خواهیــد شــد.

همانطــور کــه می بینیــد گام هــای مختلــف شــرکت در ایــردراپ در ایــن قســمت نوشــته شــده اســت. تعــداد ایــن مراحــل و 
فعالیت هــای خواســته شــده، در پروژه هــای مختلــف متفــاوت اســت. مــا بــه عنــوان نمونــه مراحــل خواســته شــده در ایــن 

ــم. ــح می دهی ــروژه را توضی پ



نمونــه انتخــاب شــده بــرای بررســی، ارز دیجیتــال »PolkaBridge« بــا نمــاد PBR اســت. نحــوه دسترســی بــه مراحــل 
شــرکت در قســمت قبــل توضیــح داده شــد. در ایــن قســمت تک تــک گام هــای مــورد نیــاز را بررســی می کنیــم.

     1- صفحــه توییتــر رســمی پولکابریــج را دنبــال )فالــو( کنیــد. لینــک صفحــه توییتــر درســت مقابــل ایــن جملــه 
قــرار دارد. بــا کلیــک روی آن وارد توییتــر شــوید و پیــج را فالــو کنیــد. اگــر اکانــت توییتــر نداریــد حتمــا بایــد 

بســازید.
     2- در گــروه و کانــال تلگرامــی ارز دیجیتــال پولکابریــج عضــو شــوید. لینــک کانــال و گــروه مقابــل عبــارت 

نوشــته شــده و تنهــا کافــی اســت روی آن کلیــک کنیــد. اگــر اکانــت تلگــرام نداریــد حتمــا بایــد بســازید.
     3- پســت مربــوط بــه کمپیــن ایــردراپ کــه در صفحــه توییتــر پیــن )Pin( شــده اســت را الیــک و ریتوییــت 
ــد و  ــدا کنی ــه را پی ــت مربوط ــر، پس ــه توییت ــه صفح ــه ب ــا مراجع ــد. ب ــگ کنی ــر آن ت ــتانتان را زی ــر از دوس و دو نف

ــد. ــام دهی ــده را انج ــته ش ــای خواس فعالیت ه
     4- فــرم مقابــل را پــس از انجــام مراحــل بــاال پــر کنیــد. بــا کلیــک روی لینــک گذاشــته شــده صفحــه جدیــد 
ــده و آدرس  ــت ش ــت ریتویی ــک پس ــر، لین ــرام و توییت ــت تلگ ــل، اکان ــد آدرس ایمی ــه در آن بای ــود ک ــاز می ش ب

کیــف پــول اتریــوم خــود را وارد کنیــد.
ــن  ــرای ای ــت. ب ــپ اس ــت ک ــن مارک ــایت کوی ــه »Watchlist« س ــزارز ب ــردن رم ــه ک ــر، اضاف ــه آخ      5- مرحل
منظــور در ســایت کویــن مارکــت کــپ حســاب کاربــری بســازید. در بــاالی صفحــه مربــوط بــه پــروژه در کنــار 
نــام رمــزارز، عامــت ســتاره وجــود دارد. بــا کلیــک بــر روی آن، رمــزارز بــه Watchlist شــما اضافــه مــی شــود.

ایــن ایــردراپ از 18 تــا 25 آگوســت 2021 برگــزار می شــود و برنــدگان آن 28 آگوســت مشــخص خواهــد شــد. 
واریــز توکــن بــه کیــف پــول برنــدگان، یکــم آگوســت انجــام خواهــد شــد.

مراحل شرکت در ایردراپ منونه



لرت سایت ایردراپ آ
ــایت  ــن وب س ــت. در ای ــا اس ــی ایردراپ ه ــی معرف ــایت های تخصص ــی از وب س ــرت« یک ــردراپ آل ــایت »ای س
ــه  ــه صفح ــه ب ــا مراجع ــد. ب ــی کنی ــال را بررس ــای دیجیت ــف ارزه ــای مختل ــای در حوزه ه ــد ایردراپ ه می توانی
ــای  ــد، ایردراپ ه ــن ســتون ها شــامل ایردراپ هــای جدی ــد کــه ای ــد ســتون مشــاهده می کنی ــن ســایت، چن اول ای

ــت. ــز )DeFi( اس ــی غیرمتمرک ــوزه امورمال ــای ح ــی و ایردراپ ه قدیم

ــد. در  ــدا کنی ــب را پی ــای مناس ــت ایردراپ ه ــد لیس ــایت می توانی ــه ی Airdrops در س ــر روی گزین ــک ب ــا کلی ب
ــال  ــای در ح ــده، ایردراپ ه ــای آین ــد، ایردراپ ه ــای جدی ــامل ایردراپ ه ــی ش ــای مختلف ــمت گزینه ه ــن قس ای
ــروژه مربوطــه  ــرای آگاهــی از روش شــرکت در هــر ایــردراپ می توانیــد روی پ ــره موجــود اســت. ب انجــام و غی
کلیــک کنیــد. در ادامــه، مراحــل شــرکت در یــک نمونــه از ایردراپ هــای معرفــی شــده در ایــن ســایت را بررســی 

می کنیــم.



بــا کلیــک بــر روی پــروژه مــورد نظــر صفحــه اطاعــات مربــوط بــه پــروژه و نحــوه شــرکت در ایــردراپ بــرای شــما بــاز 
ــا نمــاد »Success« را مــورد بررســی قــرا می دهیــم. می شــود. در ایــن مثــال مــا پــروژه »Pandemia Success« ب

دریافت ارز دیجیتال رایگان

در تصویــر بــاال صفحــه پــروژه مــورد نظــر را مشــاهده می کنیــد. در ایــن بخــش اطاعــات خاصــه ای از پــروژه شــرکت 
ــر ایــن در مــورد تاریــخ و مــدت زمــان برگــزاری ایــردراپ و همچنیــن مقــدار توکن هایــی  قــرار گرفتــه اســت. عــاوه ب
ــپتامبر  ــوم س ــا س ــال ت ــن ارز دیجیت ــردراپ ای ــت. ای ــده اس ــی آم ــد اطاعات ــد ش ــع خواه ــرکت کنندگان توزی ــن ش ــه بی ک
ــردراپ 200  ــن ای ــه شــرکت کنندگان در ای ــاز می شــود. ب ــا آغ ــع توکن ه ــاه توزی ــن م ــدای همی ــه دارد و از ابت 2021 ادام
ســکه Success و بــه ازای هــر معرفــی 20 ســکه دیگــر تقدیــم می شــود. اگــر بــه قســمت انتهایــی صفحــه مراجعــه کنیــد بــا 
شــرایط شــرکت در ایــردراپ آشــنا خواهیــد شــد. در ادامــه قوانیــن مربــوط بــه ایــردراپ ایــن پــروژه را بررســی می کنیــم.



همانطــور کــه در تصویــر بــاال مشــاهده می کنیــد پنــج مرحلــه بــرای شــرکت در ایــن ایــردراپ تعییــن شــده اســت. 
در ادامــه هــر کــدام از مراحــل را بــه صــورت جزئــی بررســی می کنیــم.

     1- ربــات تلگــرام ایــردراپ ارز Pandemia Success را اجــرا کنیــد. بــا کلیــک بــر روی قســمت عامت گــذاری 
شــده در گزینــه، بــه بــات تلگــرام مــورد نظــر ارجــاع داده می شــوید.

ــده  ــذاری ش ــارت عامت گ ــک روی عب ــا کلی ــوید. ب ــال ش ــن ارز دیجیت ــوط ای ــرام مرب ــال تلگ ــو کان      2- عض
ــوید. ــال ش ــد وارد کان می توانی

     3- در صفحه توییتر مربوط به پروژه که آدرس آن مشخص شده عضو شوید.
     4- در بات تلگرام، آدرس کیف پول مربوط به شبکه »بایننس اسمارت چین« خود را وارد کنید.

     5- لینــک معرفــی کــه از طــر یــق بــات بــه شــما داده شــده اســت را بیــن دوســتانتان پخــش کنیــد تــا بــا شــرکت 
آن هــا در ایــردراپ، 20 توکــن بــه ازای هــر نفــر هدیــه بگیریــد.

مراحل شرکت در ایردراپ منونه



سایت ایردراپس
ــن  ــد. ای ــمار می آی ــه ش ــردراپ ب ــع آوری ای ــوص جم ــایت های مخص ــر از س ــی دیگ ــس« یک ــایت »ایردراپ وب س
ــدر، فــورک  ــر از دیگــر ســایت ها عمــل کــرده اســت. ایردراپ هــای هول ــدی ایردراپ هــا، بهت ســایت در گروه بن
ــاالی  ــوی ب ــا اســتفاده از من ــه شــده اند. ب ــه ارائ ــزه و در فهرســت های جداگان ــردراپ جای ــار ای و انحصــاری در کن
ــوزه را  ــود در آن ح ــای موج ــاب و پروژه ه ــود را انتخ ــر خ ــد نظ ــردراپ  م ــد ای ــایت می توانی ــن س ــود در ای موج

بررســی کنیــد.         
عــاوه بــر ایــن ایردراپ هــای ترنــد شــده  بــازار بــا عنــوان »Hottest Airdrops« نیــز در ایــن ســایت ارائــه شــده اند 

ــرار دهیــد. ــد ایــن ایردراپ هــا را در اولویــت شــرکت ق کــه می توانی

تصویــر بــاال صفحــه اول ســایت ایردراپــس اســت. ســه ســتون موجــود بــه ترتیــب از چپ به راســت مربــوط بــه ایردراپ های 
اخیــرا ایجــاد شــده، ایردراپ هــای ترنــد و ایردراپ هــای هولــدر هســتند. بــرای دسترســی بــه ســایر ایردراپ هــا می توانیــد 
ــایت  ــن س ــده در ای ــی ش ــروژه معرف ــک پ ــی ی ــه بررس ــه ب ــد. در ادام ــتفاده کنی ــه اس ــاالی صفح ــود در ب ــوی موج از من

می پردازیــم.



 »Morpher« بــا کلیلــک بــر روی هــر پــروژه بــه صفحــه مربــوط بــه آن انتقــال داده می شــوید. در این بخــش مــا ارز دیجیتــال
بــا نمــاد »MPH« را بــرای بررســی انتخــاب می کنیــم کــه در صــدر لیســت ترندها قــرار دارد.

دریافت ارز دیجیتال رایگان

بــا کلیــک بــر روی پــروژه، تصویــر بــاال نمایــش داده می شــود. در ایــن صفحــه ابتــدا بــه معرفــی پــروژه و اطاعــات کلــی 
آن پرداختــه شــده اســت. ایــن پــروژه در صرافــی ارز دیجیتــال غیرمتمرکــز »یونــی ســواپ« قابــل معاملــه اســت. بــا شــرکت 
در ایــن ایــردراپ هــر شــخص 100 ارز دیجیتــال رایــگان MPH و بــه ازای معرفــی هــر نفــر 50 ارز دیگــر دریافــت می کنــد. 
بــرای تعــداد شــرکت کنندگان در ایــن ایــردراپ محدودیتــی تعییــن نشــده اســت. بنابرایــن، بــا انجــام مراحــل مــورد نیــاز، 
ــه مراحــل شــرکت در  ــوط ب ــال اســت. اطاعــات مرب ــردراپ و دریافــت ارز دیجیت ــه شــرکت در ای ــادر ب هــر شــخصی ق

ایــردراپ نیــز در پاییــن صفحــه آمــده اســت کــه در ادامــه بــه بررســی آن می پردازیــم.



ــن قســمت هــر دوازده بخــش را بررســی  ــه اســت. در ای ــال شــامل 12 مرحل ــن ارز دیجیت ــردراپ ای شــرکت در ای
می کنیــم.

     1- بــه ســایت پــروژه مراجعــه کنیــد. بــا کلیــک بــر روی قســمت عامت گــذاری شــده، بــه ســایت ارجــاع داده 
می شــوید.

     2- روی عبــارت »Claim your free crypto« کلیــک کنیــد. ایــن عبــارت بــه معنــی شــرکت در ایــردراپ اســت 
و در اکثــر پروژه هــا بــا ایــن جملــه روبــه رو می شــوید.

ــرای  ــوید. ب ــود ش ــول »MetaMask« خ ــف پ ــه وارد کی ــا این ک ــد ی ــاد کنی ــول »Formatic« ایج ــف پ      3- کی
ــت. ــده اس ــام ش ــای الزم انج ــول Formatic راهنمایی ه ــف پ ــاخت کی س

     4- آدرس ایمیــل خــود را وارد و آن را تاییــد کنیــد. بــرای تاییــد ایمیــل معمــوال از دو روش لینــک تاییــد یــا 
ــد اســتفاده می شــود. کــد تایی

ــرای  ــت ب ــراز هوی ــور از KYC اح ــد. منظ ــل کنی ــود تکمی ــل خ ــا موبای ــر ی ــا کامپیوت ــل »KYC« را ب      5- مراح
جلوگیــری از ثبت نــام ربــات اســت.

     6- با کلیک بر روی گزینه  »Redeem Tokens« درخواست دریافت توکن های خود را ثبت کنید.
 1GWEI ــرای دریافــت ارز دیجیتــال خــود بایــد مقــدار      7- اگــر از کیــف پــول متامســک اســتفاده می کنیــد ب

اتریــوم پرداخــت کنیــد. ایــن مقــدار برابــر بــا یــک میلیــاردم اتریــوم و کمتریــن واحــد آن اســت.
ــا  ــرای ســرمایه گذاری در بیت کویــن، طــا ی ــه شــما داده شــده اســت ب ــد از ارزهایــی کــه ب      8- شــما می توانی

شــرکت آمــازون اســتفاده کنیــد. ابــن بســتر توســط پــروژه ایجــاد شــده اســت.
     9- بــه ازای هــر نفــری کــه بــا لینــک دعــوت شــما در ایــردراپ شــرکت کنــد، بــه شــما پنجــاه ارز دیگــر هدیــه 

ــود. داده می ش
ــا 20  ــد و ب ــاه مــارس 2021 در شــبکه ســرمایه گذاری کنی ــا 31 م ــد ت ــا اســتفاده از PayPal شــما می توانی      10- ب

درصــد تخفیــف ارز دیجیتــال MPH بخریــد.
     11- برای کسب اطاعات بیشتر به سایت معرفی شده در این قسمت مراجعه کنید.

     12- بــرای آشــنایی بیشــتر بــا نحــوه خریــد و فــروش ارزهــای MPH بــه لینــک معرفــی شــده در ایــن قســمت 
مراجعــه کنیــد.

ــرکت در  ــت. ش ــده اس ــی ش ــما طراح ــی ش ــوال های احتمال ــه س ــواب دادن ب ــرای ج ــروژه ب ــن پ ــل ای ــتر مراح بیش
ــان رســیده اســت. ــه پای ــردراپ در گام ششــم ب ای

مراحل شرکت در ایردراپ منونه



ــردراپ از ســایت های مختلــف بررســی شــد. همانطــور کــه  ــروژه ای ــد پ در بخــش قبــل چن
مشــاهده کردیــد، بــرای شــرکت در ایــردراپ، هــر ارزی مراحــل مختلــف خــود را دارد. امــا 
بــه طــور عمومــی بــرای شــرکت در ایردراپ هــا شــما نیــاز بــه یــک ســری ابزارهــا داریــد. 

ــم. ــن ابزارهــا می پردازی ــه بررســی ای ــن بخــش ب در ای

ابزار مورد نیاز برای شرکت در ایردراپ

ایمیل

ــاز  ــرای شــرکت در تمامــی ایردراپ هــا شــما نی ــاً ب تقریب
بــه ایمیــل داریــد. ایــن ایمیــل عــاوه بــر اســتفاده مســتقیم 
بــرای ارســال کــد تاییــد و اطاعــات پــروژه، بــرای 
ــبکه های  ــری ش ــاب کارب ــا حس ــول ی ــف پ ــاخت کی س

ــد  ــل شــما می توان ــاز اســت. ایمی ــورد نی ــز م اجتماعــی نی
ــه بهتــر اســت از  در هــر بســتری ســاخته شــده باشــد. البت
گــوگل بــرای ســاخت ایمیــل اســتفاده کنیــد تــا از ســایر 

ــوید. ــد ش ــم بهره من ــات آن ه امکان

حساب کاربری شبکه های اجتماعی

ــت   ــام فعالی ــه انج ــزم ب ــران مل ــا کارب ــر ایردراپ ه در اکث
در شــبکه های اجتماعــی مربــوط بــه پــروژه هســتند. 
ــد  ــا بای ــردراپ، حتم ــرای شــرکت در ای ــن شــما ب بنابرای
حســاب کاربــری شــبکه اجتماعــی داشــته باشــید. معمــوال 
شــبکه های اجتماعــی توییتــر و تلگــرام بیشــتر مــورد 

اســتفاده قــرار می گیرنــد. امــا در برخــی از پروژه هــا 
ــره  ــن، ردیــت و غی ــت اینســتاگرام، لینکدی ــه اکان شــما ب
ــاب  ــودن حس ــال ب ــه فع ــازی ب ــت. نی ــد داش ــاز خواهی نی
ــرکت در  ــرای ش ــاخت آن ب ــا س ــت و تنه ــری نیس کارب

ــت. ــی اس ــا کاف ــر ایردراپ ه اکث

کیف پول

بــرای ایــن کــه شــرکت ها بتواننــد رمزارزهــا را بــه شــما 
ــتیبان آن ارز  ــول پش ــف پ ــد کی ــا بای ــد، حتم ــال دهن انتق
دیجیتــال را داشــته باشــید. معمــوالً چــون اکثــر پروژه هــا 
کیــف  داشــتن  می شــوند،  ایجــاد  اتریــوم  بســتر  در 
ــردراپ  ــرای شــرکت در ای ــد متامســک ب ــی مانن پول های
کافــی اســت. اگرچــه برخــی از ایردراپ هــا کاربــران را 

ــد.  ــود می کنن ــول خ ــف پ ــب کی ــود و نص ــه دانل ــزم ب مل
ــول خــود را در  ــف پ ــد کــه حتمــاً آدرس کی ــت کنی دق
ســایت یــا بــات پــروژه درســت وارد کنیــد. آدرس غلــط، 
همــه زحمــات شــما بــرای شــرکت در ایــردراپ را هــدر 
ــول  ــف پ ــک کی ــردراپ ی ــرای ای ــم ب ــر ه ــد. اگ می ده

ــر اســت. مجــزا داشــته باشــید بهت



ــه  ــدارد. شــما ب ــاز ن ــال نی ــان و ارز دیجیت ــاالی زب ــش ب ــه دان ــردراپ ب ــع، شــرکت در پروژه هــای ای در بیشــتر مواق
مــرور و بــا شــرکت در چنــد ایــردراپ مراحــل کار را کامــل یــاد می گیریــد. امــا برخــی از ایردراپ هــا در مراحــل 
ــد.  ــان انگلیســی اســتفاده می کنن ــا عبارت هــای ســخت زب ــال ی ــه ای ارزهــای دیجیت ــم پای ــردراپ از مفاهی انجــام ای
ــن  ــن در ای ــاک چی ــال و شــبکه ب ــای دیجیت ــه ای ارزه ــم پای ــا مفاهی ــن آشــنایی ب ــان انگلیســی و همچی ــش زب دان

ــد. ــده باش ــد کمک کنن ــع می توان مواق

دانش زبان انگلییس و ارزهای دیجیتال

کالهبرداری در ایردراپ
داده  توضیــح  اهــداف  بــا  لزومــا  ایردراپ هــا  همــه 
ــراد  ــی اف ــوند. برخ ــاد نمی ش ــه ایج ــن مقال ــده در ای ش
اســتفاده  کاهبــرداری  بــرای  ایــردراپ  مفهــوم  از 
ــا  ــردراپ حتم ــرکت در ای ــرای ش ــن ب ــد. بنابرای می کنن
بایــد بــا دقــت عمــل کــرد. یکــی از راه هــای جلوگیــری 
از کاهبــرداری، شــرکت در ایردراپ هایــی اســت کــه 
ــه مهــم  ــی شــده اند. نکت ــر معرف توســط ســایت های معتب
دیگــری کــه همیشــه بایــد بــه آن توجــه کنیــد این اســت 
کــه هــر پــروژه ایردراپــی کــه شــما را ملــزم بــه ارســال 
وجهــی بــه آن پــروژه کنــد، پــروژه کاهبــرداری اســت. 
ــد. ــرکت نکنی ــی ش ــن پروژه های ــه در چنی ــچ وج ــه هی ب

ــت اطاعــات  ــرای دریاف ــا ب ــا صرف برخــی از ایردراپ ه
ــما  ــت ش ــن حال ــوند. در ای ــام می ش ــما انج ــخصی ش ش
در ازای دریافــت مقــدار کمــی ارز دیجیتــال، آدرس 
عمومــی کیــف پــول خــود را در سیســتم وارد می کنیــد. 
ــی  ــه راحت ــی ب ــد عموم ــا اســتفاده از کلی ــا ب کاهبرداره
می توانــد دارایــی شــما در بســتر بــاک چیــن را رصــد و 

بررســی کننــد. در صــورت داشــتن دارایــی قابــل توجــه، 
ــینگ«  ــد »فیش ــی مانن ــی فرآیندهای ــد ط ــا می توانن آن ه
)Phishing( کیــف پــول شــما را خالــی کننــد. حتــی 

ممکــن اســت آدرس حقیقــی شــما را پیــدا و بــا اعمــال 
ــد. ــب کنن ــما را تصاح ــای ش ــونت دارایی ه خش

بنابرایــن یــک راه حــل مناســب ایــن اســت که شــما برای 
دریافــت ایــردراپ از کیــف پــول مجزایــی اســتفاده 
ــر بســتر  ــه ایــن کــه بیشــتر پروژه هــا ب ــا توجــه ب ــد. ب کنی
ــد  ــی می توانی ــه راحت ــوند، ب ــاد می ش ــوم ایج ــبکه اتری ش
 »MyEtherWallet« ــا ــای »MetaMask« ی ــف پول ه در کی

حســاب جدیــد ایجــاد کنیــد.
ــن  ــد ای ــه آن توجــه کنی ــد ب ــه آخــر و مهــم کــه بای نکت
اســت کــه بــه هیــچ وجــه نبایــد رمــز خصوصــی کیــف 
پــول خــود را بــه کســی بدهیــد. هــر ایردراپی که از شــما 
کلیــد خصوصــی می خواهــد بــدون شــک کاهبــرداری 
و اســکم اســت و ایــن را بــه یــاد داشــته باشــید کــه کلیــد 

خصوصــی فقــط بــرای شــخص شماســت.



بهترین نوع ایردراپ چیست ؟
در بســیاری از ایردراپ هــای جایــزه، کاربــران زمــان 
ــام فعالیت هــای خواســته شــده  زیــادی را صــرف انج
کاربــران  بیــن  شــده  تقســیم  پــاداش  امــا  می کننــد 
ــچ  ــا هی ــه عم ــت ک ــک اس ــدری کوچ ــه ق ــوال ب معم
بــا  اســتاندارد،  ایردراپ هــای  در  نــدارد.  ارزشــی 
وجــود اینکــه هیــچ عملــی از کاربــر خواســته نمی شــود 
چندانــی  ارزش  شــده  دریافــت  توکن هــای  امــا 
ــرای  ــه ب ــوان طعم ــه عن ــا ب ــن توکن ه ــا ای ــد. بعض ندارن
بنابرایــن، ایــن  نیــز ارســال می شــوند.  کاهبــرداری 
ایردراپ هــا نیــز چنــدان چنگــی بــه دل نمی زننــد و 
ــدر،  ــاک هــم هســتند. ایردراپ هــای هول بعضــال خطرن
بــرای ســرمایه گذاران پــروژه مناســب اســت امــا معمــوال 
از قبــل مشــخص نیســت کــه آیــا توکنــی از پروژه هــای 
جدیــد بــه هولدرهــا داده می شــود یــا نــه. بنابرایــن، 
ایــن نــوع ایــردراپ تــا حــدود زیــادی بــه شــانس ربــط 
دارد و از طرفــی ریســک ســرمایه گــذاری بلنــد مــدت 

ــردراپ  ــز دارد. در ای ــال را نی ــای ارز دیجیت در پروژه ه
هاردفــورک معمــوال مبلــغ مناســبی بیــن کاربــران شــبکه 
ــرداپ  ــن ای ــرکت در ای ــرای ش ــا ب ــود ام ــع می ش توزی
کاربــر بایــد هولــدر یــک رمــز ارز باشــد. از طرفــی 
ــن  ــاک چی ــبکه ب ــرای ش ــورک ب ــد هاردف ــود فرآین خ
ــه  ــران آن را ب ــه کارب ــرا ک ــود چ ــاب می ش ــد حس تهدی
ــای انحصــاری  ــد. ایردراپ ه ــته تقســیم می کن ــد دس چن
معمــوال بهتریــن نــوع ایــردراپ هســتند. ایــن ایردراپ هــا 
بــه کســانی تعلــق می گیرنــد کــه از ابزارهــای یــک 
شــبکه قبــل از صــدور توکــن آن اســتفاده می کننــد. 
در ایــن حالــت، کاربــران از تکنولوژی هــا یــا ابزراهــای 
ــه خــودی خــود  ــد کــه ب ــد شــبکه اســتفاده می کنن جدی
هیــچ ضــرری بــرای آن هــا نــدارد و در قبــال آن مقــدار 
قابــل توجهــی توکــن دریافــت می کننــد. هــر چــه یــک 
پــروژه بزرگتــر باشــد، امــکان دریافــت مبالــغ بیشــتر نیــز 

ــت. ــد داش ــود خواه وج



ایجــاد  از  نمی تــوان  اوقــات  از  بســیاری  در  اگرچــه 
ــه  ــا باتوج ــود ام ــن ب ــروژه مطمئ ــک پ ــرای ی ــن ب توک
ــا حــد امــکان  ــر اســت ت ــن ایردراپ هــا بهت ــج ای ــه نتای ب
ــن  ــق ای ــه موف ــرد. نمون ــرکت ک ــا ش ــن ایردراپ ه در ای
غیرمتمرکــز  صرافــی  پروژه هــای  ایردراپ هــا،  نــوع 
»UniSwap« و »dydx« اســت. در پــروژه »dydx« بــرای 

هــر کاربــری کــه حداقــل بــه انــدازه یــک دالر معاملــه 
بــرای  و  توکــن   310 بــود  داده  انجــام  صرافــی  در 
ــام  ــه انج ــون دالر معامل ــک میلی ــاالی ی ــه ب ــرادی ک اف
داده بودنــد 9529 توکــن شــبکه ایــردراپ شــد. در 
ــن  ــن توک ــت ای ــروژه، قیم ــن پ ــی توک روز اول معامات
4/14 دالر بــود. بــه عبارتــی کاربــران ایــن شــبکه مبلغــی 
ــد.  بیــن 4400 و 135000 دالر ایــردراپ دریافــت کردن
ــای  ــد پروژه ه ــا بای ــوع پروژه ه ــن ن ــی از ای ــرای آگاه ب
صرافــی، الیــه 2 یــا کیــف پــول کــه توکــن مخصــوص 
ــتفاده از  ــا اس ــد. ب ــدا کنی ــد را پی ــود را ندارن ــبکه خ ش

ابزارهــای ایــن پروژه هــا می توانیــد شــانس دریافــت 
توکــن  از ایــردرپ احتمالــی ایــن پــروژه را بدســت 
آوریــد. بــه عنــوان مثــال می توانیــد در کیــف پــول 
ــد  ــل کنی ــر تبدی ــن دیگ ــک توک ــه ی ــود را ب ــن خ توک
یــا توکن هــای خــود را بــه الیــه دوم پــروژه بــرده و 
ــه  ــد. هزین ــل کنی ــد تبدی ــای جدی ــه توکن ه ــا ب در آن ج
ــرکت  ــرای ش ــت و ب ــاال اس ــوم ب ــبکه اتری ــتفاده از ش اس
در ایــردراپ بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه کنیــد. دقــت 
کنیــد کــه هیــچ قطعیتــی بــرای انجــام ایــردراپ وجــود 
نــدارد مگــر اینکــه تیــم مدیریتــی پــروژه خبــر قطعــی در 
ایــن مــورد صــادر کننــد. در حــال حاضــر کیــف پــول و 
 »ZKSync« و پروژه هــای الیــه دوم »Metamask« صرافــی
ــاد  ــال ایج ــه احتم ــتند ک ــی هس و »Arbitrum« پروژه های
ــران  ــد. کارب ــی دارن ــوب و باالی ــردراپ خ ــن و ای توک
ــا  ــن پروژه ه ــا اســتفاده از شــبکه های ای ــد ب هــم می توانن
بــه راحتــی در ایــردراپ احتمالــی آن هــا شــرکت کننــد.

نتیجه گیری
بازاریابــی  ابــزار  یــک  ایــردراپ 
دیجیتــال  ارز  پروژه هــای  در 
ــو  ــاد ج ــدف آن ایج ــه ه ــت ک اس
بــر روی پــروژه و  روانــی مثبــت 
از  تعــداد زیــادی  بــه  معرفــی آن 
ــرکت  ــا ش ــراد ب ــت. اف ــران اس کارب
ــروژه  ــال پ ــردراپ، ارز دیجیت در ای
را بــه رایــگان دریافــت می کننــد. 
رشــد  و  موفقیــت  صــورت  در 

قیمــت  بــه  ارزهــا  ایــن  پروژه هــا 
و  می رســند  فــروش  بــه  مناســب 
می برنــد. بهــره  آن  از  کاربــران 

ــه  ــی دارد ک ــواع مختلف ــردراپ ان ای
کاربــران  آن هــا  از  یــک  هــر  در 
خاصــی مــد نظــر هســتند. بــه منظــور 
آگاهــی از پروژه هــای ایــردراپ، 

معتبــر  ســایت های  از  می توانیــد 
مــورد  ســه  کــه  کنیــد  اســتفاده 
معرفــی  مقالــه  ایــن  در  آن هــا  از 
توجــه  بایــد  نهایــت،  در  شــد. 
کنیــد کــه هــر پــروژه ایردراپــی 
بنابرایــن  نیســت.  اعتمــاد  قابــل 
ایــردراپ  بــرای شــرکت در هــر 
حتمــا بایــد نــکات امنیتــی گفتــه 
ــد. ــت کنی ــته را رعای ــده در نوش ش
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