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1  
  نامه اجرایی بنیاد ققنوسآیین

  سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان(« 72»)موضوع بند 

 

 ارگبه نام پرورد

 پیشگفتار

 منظوربه و نامه اجرایی بنیاد از سوی دبیرخانهنویس آیینو تصویب طرح تقدیم پیشپیرو جلسه  سوم بنیاد ققنوس 

 «سپیدنامه» اختصاربهکه در متن حاضر ) 1-4، نسخه سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان «72»تبیین مفاد بند 

« نامه اجرایی بنیاد ققنوسآیین»دبیر بنیاد با عنوان ، پیشنهاد و جایگاه بنیاد ققنوس راجع به نقش (شودنامیده می

طبق سازوکار ، هامیزباننمایندگان  رأیدرصدی  80اکثریت بیش از  کسببا 16/2/1400در تاریخ و  شد بررسی

 . دیرسبه ترتیب ذیل به تصویب سپیدنامه « 727» دربندمقرر 

 بنیاد  ارکان 1

 .سققنو سسؤم، گروه های تخصصی، بازرساندبیرخانه، اعضاء، کمیتهاز:  اندعبارتارکان بنیاد ققنوس  1-1

  خانهدبیر 1-2

 کتای شدهعیتوزهای اطالعاتی و مالی سهامی خاص فناوری، شرکت سپیدنامه «731»طبق بند  1-2-1

سپیدنامه  شدن االجراالزماز تاریخ سپیدنامه( به مدت سه سال  «226» بند موضوع)پارس  ققنوس

ای بنیاد امور دبیرخانه 10/03/1401تا تاریخ  10/03/1398 مورخ سپیدنامه «1271»بند  موجببه

 گیرد.را به عهده می

 دبیرخانه بنیاد بالمانع است.  عنوانبهانتخاب دوباره شرکت   1-2-2

سپیدنامه( در « 73»)بند  دبیرخانه بنیاد عنوانبهگردد که انجام وظایف محوله شرکت متعهد می 1-2-3

 .سپیدنامه( قرار نگیرد« 75» )بنددر شبکه ققنوس  میزبانیتعارض با ایفای امور 

شرکت متعهد است نسبت به انعقاد قرارداد انجام امور دبیرخانه با هر یک از اعضا در چارچوب  1-2-4

   مصوبات بنیاد اقدام نماید.

 سایر نمایندگان صاحب امضای مجاز وشرکت عامل مدیر به عهدهحسب مورد ایفای امور دبیرخانه،  1-2-5

 .استآن 

های شبکه ققنوس، محتوا و مستندات نفعان تراکنشدبیرخانه موظف است برای کاربران و سایر ذی 1-2-6

 های آموزشی برگزار کند.ای و مکتوب تهیه و منتشر و دورهراهنمای چندرسانه

 از:  اندعبارتوظایف دبیر بنیاد  1-2-7

 مفاد ازجملهو سایر مصوبات و تصمیمات بنیاد،  سپیدنامه« 732» دربنداجرای موارد مندرج  -1-2-7-1

 نامه حاضر؛ آیین

 ؛ دارتیصالحنمایندگی رسمی و دفاع از بنیاد نزد مراجع  -1-2-7-2
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  سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان(« 72»)موضوع بند 

 

نمایندگی از بنیاد  به تفاهم نامه ها و موافقت نامه ها بین دبیرخانه و سایر اشخاصامضای  -1-2-7-3

 تصمیمات بنیاد؛سایر اسناد تعهدآور و نسخ رسمی مصوبات و امضای و 

دستور، تنظیم، برگزاری و اداره جلسات بنیاد، دعوت از اعضاء، بازرسان، ناظران و تعیین  -1-2-7-4

 متناسب با موضوع جلسات؛ هاآنهای سایر مدعوین و تأمین نیازمندی

 نویس مصوبات و تصمیمات بنیاد؛ تدوین و همکاری با اعضاء در تدوین پیش -1-2-7-5

 ؛نفعان قانونی، ناظران، بازرسان و سایر ذیبنیاد به بارکیهر سه ماه تنظیم و ارائه گزارش  -1-2-7-6

  ای مصوب بنیاد؛اندازی و مدیریت ساختار و سازوکارهای دبیرخانهریزی، راهبرنامه -1-2-7-7

ر و سای کمیته های تخصصیهای اجرایی، جذب و مدیریت نیروی انسانی دبیرخانه در بخش -1-2-7-8

 ساختار و تشکیالت مصوب بنیاد؛

 ققنوس و ارائه پیشنهادبوم نوین اداری و اجرایی زیست هاینیازسنجی فناوریسنجی و امکان -1-2-7-9

 سازی زیرساخت و سازوکارهای آن به بنیاد؛و بهینه یروزرسانبهبرای 

دبیرخانه جهت الیحه بودجه سالیانه های راهبردی و عملیاتی و برنامهتدوین و پیشنهاد  -1-2-7-10

 ؛در هر سال بنیاداولین جلسه تصویب در 

 از بنیاد؛ ت و نظارت بر بازرسیهدای -1-2-7-11

 بوم ققنوس از بنیاد؛ نفعان زیستها و سایر ذیها و شکایات میزبانرسیدگی به گزارش -1-2-7-12

 تخصصی یهاتهیکمنظران از طریق های صاحبها و شکایتها، گزارشگردآوری دیدگاه -1-2-7-13

نفعان بازار ققنوس و سایر اشخاص درباره لوایح پیشنهادی و مصوبات و تصمیمات دبیرخانه، ذی

 بنیاد؛

شناسایی بهنگام علل و عوامل  منظوربهها در شبکه و بازار ققنوس رصد اقدامات میزبان -1-2-7-14

 ها؛ها و تهدیدهای احتمالی و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه و پاسخ به ناهنجاریآسیب

 های اختصاصی بنیاد؛ و رسانه یرسانامیپ یهاسامانهشریات، مطبوعات، اداره ن -1-2-7-15

 سایر امور محوله از سوی بنیاد. -1-2-7-16

  اعضاء 1-3

 . میسر خواهد بودسپیدنامه « 753» دربندهای واجد شرایط مندرج میزبان رایعضویت بنیاد تنها ب 1-3-1

از  رفاًصدر بنیاد عضویت وی  وق مترتب برحقکلیه و  در بنیاد داردحقیقی هر میزبان دو نماینده   1-3-2

ک یبه اشکال دیگر، مانند معرفی این دو نماینده قابل انجام است و امضا توسط کلید عمومی طریق 

 . ممنوع است فردنماینده حقوقی یا تجمیع حق دو نماینده در یک یا دو 
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به  لزوماً هاآنموافق یا مخالف یکی از رأی و  دارندحق رأی مستقل  ،هریک از دو نماینده میزبان  1-3-3

 همراهش نیست. معنای رأی نماینده 

پیشنهادی وی به بنیاد شامل پس از پذیرش عضویت میزبان، اعتبارنامه هریک از نمایندگان   1-3-4

ل حداق، باید به تأیید اطالعات هویتی، کلید عمومی ققنوسی و کلید عمومی اتریومی نماینده

درصد اعضاء برسد. پذیرش اعتبارنامه یک نماینده به معنی افزوده شدن امضای نماینده  کیوپنجاه

 سپیدنامه است.« 727»در سازوکار قرارداد هوشمند پیش بینی شده در بند 

تناظر مکلید خصوصی  بااست و  و غیرقابل واگذاری به غیر نمایندگی بنیاد ققنوس قائم به شخص 1-3-5

به مصوبات و دهی ها در شبکه ققنوس و رأیانجام تراکنشبرای یافته تخصیصبا کلید عمومی 

در صورت واگذاری شود و می عمالانامه این آیین« 3» بخشطبق سازوکار مقرر در تصمیمات بنیاد 

 . به عهده وی و میزبان متبوعش خواهد بود ،مترتب بر آن ی هامسئولیتبه غیر، همه 

-1-2» بندموضوعدر جلسات  هرسالر متناوب در تنها سه بار متوالی و شش با ،هر نمایندهغیبت  1-3-6

نماینده دیگری را موظف است میزبان  ،ازحدشیبدر صورت غیبت بالمانع است و نامه این آیین« 1

   .کندمعرفی  نامهطبق سازوکار مقرر در این آیین

همچنین کلید خصوصی خود را شده بنیاد و بندینماینده موظف است مصوبات و تصمیمات طبقه  1-3-7

ی غیرمجاز دیگران مصون نگاه دارد و در صورت افشا یا فقدان کلید، سریعا دبیرخانه را از دسترس

 مطلع ساخته و کلید جایگزین معرفی نماید. 

اینده نم پذیرش اعتبارنامهزمان ، تا یا بنیاد در صورت استعفا یا برکناری نماینده از سوی میزبان 1-3-8

 میزبان خواهد بود. پیشیننمایندگی به عهده نماینده  ولیتمسئجایگزین، 

از  کیچیهنمایندگان است و  تمامیمصوبه و تصمیم  منزلهبهمصوبات و تصمیمات بنیاد ققنوس  1-3-9

 تواند به استناد رأی منفی خود، از اجرای مصوبات بنیاد، امتناع ورزد.نمایندگان نمی

 تواند از آن امتناع ورزد.ها نمیاز میزبان کیچیه عضویت میزبان در بنیاد یک تکلیف است و 1-3-10

رکت شدر جلسات حضوری بنیاد به همراه یک کارشناس هر نماینده حق دارد با تأیید دبیر بنیاد،   1-3-11

 کند.

حضور در همه جلسات مقرر بنیاد و حفظ ارتباط و پاسخگویی در تمام اوقات  نسبت به نماینده  1-3-12

رسانی اختصاصی بنیاد طبق الزامات مقرر  رسانی و اطالعپیام دبیرخانه از طریق سامانهبه اداری 

 است. متعهد نامهاین آیین

 تخصصی یهاتهیکم   1-4

 : برخوردار استذیل  تخصصی یهاتهیکمدبیرخانه بنیاد از  1-4-1
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 ققنوس؛  کمیته اقتصادی -1-4-1-1

 ققنوس؛  یفن کمیته  -1-4-1-2

 حقوقی ققنوس.  کمیته -1-4-1-3

ی دیگر تخصص یهاتهیکمنسبت به تأسیس  تواند با تصویب بنیادعنداللزوم می دبیرخانه -1-4-1-4

 . کنداقدام 

از  د و احکام ایشانرسنبه پیشنهاد دبیر به تأیید بنیاد می تخصصی یهاتهیکمرؤسای هریک از   1-4-2

 شود.دبیر بنیاد صادر میسوی 

و در صورت صالحدید بنیاد،  با دبیر بنیاد است تخصصی یهاتهیکمهای اقدامات و فعالیت مسئولیت 1-4-3

 د.کنن درباره موضوعات محوله اظهارنظر کارشناسی اندموظفتخصصی  یهاتهیکمرؤسای هریک از 

 رسد. دبیر بنیاد می به تأیید هاتهیکمهریک از نامه اجرایی شیوه 1-4-4

 از:  اندعبارتققنوس  کمیته اقتصادیوظایف   1-4-5

بوم اقتصادی ققنوس، شناسایی بازار و زیستابعاد کالن  تحلیل و ارزیابی پیوسته  -1-4-5-1

 های پیش روی آن؛ ها، تهدیدها و فرصتها، ناتوانیتوانمندی

 ؛ مرتبط و مطالعات نظری و تطبیقی هاآمایش ،هاانجام پیمایش  -1-4-5-2

 سنجی و نیازسنجی ارکان و عناصر آن در بازار ققنوس؛امکان ،شناسایی بازارهای جدید -1-4-5-3

 دارتیصالحمراجع  دردست بررسی پیشنهادهایبررسی آثار و پیامدهای اقتصادی   -1-4-5-4

هم ایشان جهت گیریسازی و تصمیمیندهای تصمیمآدر فرحاکمیتی و مشارکت سازنده 

 های توسعه بازار ققنوس؛اهداف و برنامهبا  هاآنافزایی مصوبات و تصمیمات سویی و هم

 اقتصادی برای طرح در بنیاد ققنوس؛های تخصصی و اختصاصی تهیه گزارش -1-4-5-5

تدوین  ژهیوبهها در امور اقتصادی اختصاصی و تخصصی ایشان، مشاوره و راهنمایی میزبان -1-4-5-6

در  کمیتهای که با فعالیت دبیرخانهحدی های تخصصی، تا های اقتصادی سپیدنامهبخش

 تعارض قرار نگیرد؛

ا و سایر رویدادهای تخصصی مرتبط هها، نمایشگاهها، همایشبرگزاری و شرکت در نشست -1-4-5-7

 .کمیتهبا حیطه کار 

 از:  اندعبارتققنوس  کمیته فنیوظایف   1-4-6

سنجی و ققنوس و امکانها و کاربردهای افزاری تحلیل و ارزیابی پیوسته زیرساخت -1-4-6-1

 بوم ققنوس؛ در شبکه و زیست هاآنسازی سازی و بهینههای بومینیازسنجی راه
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 ؛هاآنپذیری تضمین تعامل منظوربهرصد شبکه و کاربردهای ققنوس  -1-4-6-2

 ؛هاآنسازی و راهکارهای خنثیرصد تهدیدهای امنیتی شبکه و کاربردهای ققنوس   -1-4-6-3

 حاکمیتی دارتیصالحمراجع  پیشنهادهای دردست بررسیبررسی آثار و پیامدهای فناورانه  -1-4-6-4

سویی و گیری ایشان جهت همصمیمسازی و تیندهای تصمیمآو مشارکت سازنده در فر

 های فناوری و نوآوری ققنوس؛با اهداف و برنامه هاآنافزایی مصوبات و تصمیمات هم

 های تخصصی و اختصاصی فناوری و نوآوری برای طرح در بنیاد ققنوس؛تهیه گزارش -1-4-6-5

 ژهیوبهها در امور فناوری و نوآوری اختصاصی و تخصصی ایشان، مشاوره و راهنمایی میزبان -1-4-6-6

در  کمیتهای که با فعالیت دبیرخانهحدی های تخصصی، تا های فنی سپیدنامهتدوین بخش

 تعارض قرار نگیرد؛

ها و سایر رویدادهای تخصصی مرتبط ها، نمایشگاهها، همایشبرگزاری و شرکت در نشست  -1-4-6-7

 .کمیتهبا حیطه کار 

 از:  اندعبارتحقوقی ققنوس کمیته وظایف   1-4-7

ها بوم ققنوس و شناسایی کاستیحقوقی زیست مسائلو  عاتموضوابی پیوسته تحلیل و ارزی  -1-4-7-1

 ؛هاآنراهکارهای حقوقی راجع به ارائه ها و و نارسایی

 ها و مطالعات نظری و تطبیقی مرتبط؛آمایش ،هاانجام پیمایش  -1-4-7-2

 دارتیصالحهای پیشنهادی نزد مراجع بررسی آثار و پیامدهای حقوقی لوایح و طرح  -1-4-7-3

گیری ایشان جهت سازی و تصمیمیندهای تصمیمآحاکمیتی و مشارکت سازنده در فر

 ققنوس؛بنیاد  حقوقیرویکردهای با  هاآنافزایی مصوبات و تصمیمات سویی و همهم

، اداری، کیفری حقوقی، دعاویدر  هاآندفاع از صیانت از حقوق مشروع بنیاد و دبیرخانه و   -1-4-7-4

 ؛الحصو سایر مراجع ذی انتظامی

 برای طرح در بنیاد ققنوس؛ حقوقیهای تخصصی و اختصاصی تهیه گزارش  -1-4-7-5

ها و سایر رویدادهای تخصصی مرتبط ها، نمایشگاهها، همایشبرگزاری و شرکت در نشست  -1-4-7-6

 .کمیتهبا حیطه کار 

کمیته های ای بنیاد و دبیرخانه در و مشاوره کارشناسی، پژوهشی،امور  تمامی انجام  -1-4-7-7

 مراکز یا مراجع بیرونیاشخاص، امور مذکور به سپاری و هرگونه برون است متمرکز تخصصی

 ممنوع است.  جز در مواردی که به تشخیص و تأیید دبیرخانه برسد،

ر درا جهت عضویت یا فعالیت صالح ذیکارشناس  یک یا چند توانندمیها هریک از میزبان  -1-4-7-8

   کنند.معرفی  به دبیر بنیادتخصصی  یهاتهیکمهریک از 
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 بازرسان 1-5

و هریک از دبیرخانه ، بومموضوعاتی که به نحوی از انحاء به زیستبنیاد حق دارد درباره همه  1-5-1

 ،و سپیدنامه نامه حاضرمفاد آیین ،، در چارچوب مصوبات خودمرتبط است های ققنوسمیزبان

 . تحقیق و تفحص الزم را انجام دهد

میم تصبا این امر صادر کند. در غیر این صورت، دستور تحقیق و تفحص را  تواند رأساًبنیاد میدبیر   1-5-2

 گیرد. کم سه تن از نمایندگان در دستور کار قرار میدست

در انجام  ییکار آو  یدارامانت ،طرفی، تخصصبا رعایت معیارهای بی یا بازرسان بازرسانتخاب   1-5-3

تخصصی،  یهاتهیکم، هاهریک از میزبانکارشناسان بنیاد، نمایندگان تواند از میان می، بازرسی

 صورت پذیرد. صالح ذیاشخاص سایر یا  ،مؤسسگروه 

گیری تصمیمشوند تا میمعرفی به دبیرخانه  کندی که بنیاد مقرر مینامزدهای بازرسی ظرف موعد  1-5-4

 در دستور کار بنیاد قرار گیرد.  اسرع وقتدر  هاآندر خصوص پذیرش یا عدم پذیرش 

، حکم نامزد یا نامزدهای بنیاداعضای ( %51) یدرصد کیوپنجاهحداقل ی رأ در صورت احراز 1-5-5

  شود.بنیاد صادر میدبیر سوی  موضوع موردنظر از هایبازرس یا بازرس عنوانبهمنتخب 

  خواهند بود. پاسخگو بنیاد در برابرکنند و بنیاد فعالیت می نظر ریزبازرس یا بازرسان تنها   1-5-6

اطالعات و امکانات موردنیاز  اندموظفبوم ققنوس ربط زیستو همچنین سایر اعضای ذی دبیرخانه 1-5-7

  در اختیار آنان قرار دهند.بازرس یا بازرسان را 

یند بازرسی ممنوع است و مشارکت یا مشاورت آاد در فرهرگونه مداخله از سوی هریک از ارکان بنی 1-5-8

  .است بنیاد دبیر از تأییدیه پیشین اخذ در بازرسی منوط به

 .رسدیم ادیبن بیو به تصو شودیم شنهادیپ ادیبن ریدب یالزحمه بازرس از سوحق 1-5-9

 مؤسسگروه  1-6

 یسازادهیو پ یطراح یقیاندرکاران حقققنوس، دست مؤسسگروه سپیدنامه، « 8324»طبق بند  1-6-1

فاطمی اردکانی  اهللیولاز سوی آقای سید  ان سهم هر یکو میز فهرست که هستندشبکه ققنوس 

 گردد.تعیین می

در کلیه  تواندیمو  گرددیمشمسی به دبیر بنیاد معرفی  هرسالدر ابتدای  مؤسسنماینده گروه  1-6-2

 بنیاد شرکت نماید.« 1-1-2»موضوع بند جلسات 

« 8324»از سهام موضوع بند  %51به امضای صاحبان  ستیبایم مؤسسنماینده گروه  نامهیمعرف 1-6-3

 باشد.سپیدنامه رسیده 
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 بنیاد  و مصوبات جلسات  2

  تشکیل جلسات 2-1

تصمیماستماع یا  جهتنمایندگان بنیاد نصاب مقرر نامه، گردهمایی منظور از جلسه در این آیین  2-1-1

یشنهادی است؛ اعم از آنکه به شکل حضوری برگزار گردد یا گیری درباره هریک از موضوعات پ

 گیرد. هر شیوه دیگری که مورد توافق قرار  یا برخط

بنیاد محل دیگری تعیین دبیر  تصمیممگر اینکه با  ؛شودجلسات بنیاد در محل دبیرخانه برگزار می 2-1-2

 شود. 

 محل برگزاری جلسات بنیاد باید از فضا، امکانات و تجهیزات کافی برخوردار باشد.  2-1-3

 .بنیاد استدبیر برگزاری جلسات بنیاد با  نحوه تشخیص 2-1-4

« 3-1-2»، «1-1-2»به تصمیم اتخاذشده درباره بندهای کم سه نماینده دستدر صورت اعتراض   2-1-5

 . طبق تصمیم بنیاد اقدام خواهد شد «4-1-42-1-2»و 

 به نشانی رسان اختصاصی دبیرخانه الکترونیکی و از طریق سامانه پیام صورتبه ،نامه جلساتدعوت 2-1-6

info@kuknos.org  ددگرارسال میبرای مدعوین . 

 جلسات  افتنی تیرسم 2-2

 سپیدنامه، معیار رسمیت یافتن جلسات بنیاد، نصاب اعضاست و نه حاضران.« 725»طبق بند  2-2-1

درصد  هشتادحداقل با رأی موافق  سپیدنامه،« 725»، موضوع بند پیشنهادهای راهبردی بنیاد  2-2-2

 شود. اعضاء تصویب می

ویک درصد پنجاهحداقل سپیدنامه، با رأی موافق « 726»کاربردی بنیاد، موضوع بند پیشنهادهای  2-2-3

 شود. اعضاء تصویب می

 . هاستآنفرض بر راهبردی بودن در صورت ابهام درباره ماهیت پیشنهاد مصوبات ققنوس،  2-2-4

ز سوی ا به شکل فیزیکی یا الکترونیکیحسب مورد  ،جلسهحضور در جلسه مستلزم امضای صورت 2-2-5

 خواهد غیبت منزلهبهین بند عدم رعایت مفاد اسایر مدعوین است. عنداللزوم از سوی نماینده و 

  بود.

 پیشنهاد مصوبه 2-3

بنیاد تواند از سوی نمایندگان یا دبیر میاختیارات بنیاد ققنوس بگنجد،  حیطههر موضوعی که در  2-3-1

 پیشنهاد شود. جهت تصویب
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بر شبکه و  گری، نظارت و اعمال مقرراتگذاری، تنظیممصوبات بنیاد، با توجه به جایگاه سیاست  2-3-2

 های ذیل قرار گیرد:تواند در ردهبازار ققنوس می

 سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان؛ یا تبیین مفاد  تغییر  -2-3-2-1

 ققنوس؛  )های( پذیرش یا تعلیق یا سلب عضویت از میزبان -2-3-2-2

یا سایر اسناد تعهدآور بنیاد یا دبیرخانه با  هانامهتفاهم، هاقراردادفسخ اصالح یا  ،انعقاد  -2-3-2-3

 مؤسسات عمومی و خصوصی؛ 

ن نامه حاضن   -2-3-2-4  هرگونه تغییر در مفاد آییر
 تنظیم شوند. دبیرخانه ابالغی نامه برپایه شیوهباید  همه پیشنهادها 2-3-3

گیرند، مگر اینکه قید قرار میبنیاد دبیرخانه در دستور کار  ثبت در سامانهپیشنهادها به ترتیب  2-3-4

 لحاظ شود.  هاآننیز در « فوریت»

 شوند: شامل انواع ذیل می« فوریت»قید  بر اساسمصوبات بنیاد  2-3-5

 ساعت؛  (8هشت )سه فوریتی: ضرورت تصویب ظرف   -2-3-5-1

 ساعت؛  (24وچهار )بیستضرورت تصویب ظرف دوفوریتی:   -2-3-5-2

 . ساعت (72هفتادودو ): ضرورت تصویب ظرف یتیفورکی  -2-3-5-3

العاده، جلسه فوقیا در جلسه نخستین در صورت دریافت پیشنهاد مصوبه دارای قید فوریت، بنیاد در  2-3-6

  کند.گیری میتصمیمیا تعدیل آن  امررباره فوریت د

بیرخانه د تخصصی یهاتهیکمدر صورت صالحدید بنیاد، پیشنهاد تقدیمی جهت بررسی بیشتر به  2-3-7

 . خواهد شدارجاع 

 گزارش توجیهی متقن، مستند، منطقی و مستدل برخوردار باشند. همه پیشنهادها باید از 2-3-8

اند، خودداری پیشنهادهایی که الزامات شکلی یا ماهوی را رعایت نکردهتواند از پذیرش دبیر بنیاد می 2-3-9

مستدل به پیشنهاددهنده اعالم می طوربهظرف ده روز ایرادهای موردنظر را در این صورت،  .کند

به عمل ترین زمان در کوتاهاعالم ایرادها ، پیشنهادهای دارای فوریت مصوب در خصوص دارد.

 آید. می

بنیاد دبیر اعتراض خود را به مراتب تواند پیشنهاددهنده می، از سوی بنیاد رد پیشنهاد در صورت 2-3-10

  .تسلیم کند

 شدن مصوبه  االجراالزم 2-4

 وشدن مصوبه انگاشته  االجراتاریخ الزم عنوانبهدر صورت عدم تصریح در مصوبه، تاریخ تصویب   2-4-1

  شود.به اجرا گذاشته می
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 به تأخیر اندازد. حداکثر سه ماه را مصوبه ، اجرای شرایطتواند متناسب با میبنیاد   2-4-2

های هزینهجبران ست که ا پذیرمصوبه بنیاد تنها در صورتی امکانمفاد عطف بماسبق شدن   2-4-3

 بینی گردد. پیشنفعان بر ذیشده تحمیلاحتمالی 

شدن مصوبه منوط به تصویب مصوبات دیگری از سوی بنیاد یا سایر مراجع  االجراچنانچه الزم  2-4-4

 تصریح شود.  ی، باید در گزارش توجیهی پیشنهادباشد دارتیصالح

ای دوره طوربهربط، گزارش اجرای مصوبات بنیاد را دبیر بنیاد موظف است با همکاری مخاطبان ذی 2-4-5

 کند.دی تهیه و ارائه مور یا و

مصوبه مربوطه معین  موجببهی است که مصوبات بنیاد به عهده مخاطبانهر یک از هزینه اجرای  2-4-6

 آن ندارند.  در قبالو بنیاد یا دبیرخانه هیچ تعهدی  شود می

 بنیاد سازوکار فنی  3

طبق سازوکار  بر بستر اتریوم نمایندگان گیریرأیگیرد: سازوکار فنی بنیاد ققنوس در دو بخش قرار می  3-1

 های شبکه ققنوس.تراکنشتوسط امضای و سپیدنامه « 727»پیش بینی شده در بند 

 بر بستر اتریوم  گیری نمایندگانرأی 3-2

 د. شوشامل هرگونه اظهارنظر درباره تصمیمات و مصوبات بنیاد ققنوس مینمایندگان گیری رأی 3-2-1

شود و مدیریت آن با دبیرخانه انجام می https://dao.kuknos.orgدر تارنمای گیری نمایندگان رأی  3-2-2

 بنیاد است. 

از حساب نمایندگان ایشان کسر  یریگیرأحین است و اعضاء گیری به عهده های رأیهزینه  3-2-3

ایشان در زمان  یرأد که را به نحوی تنظیم نماین یریگیرأکارمزد  ستیبایمگردد. نمایندگان می

 گیریجهت رأی ازیموردن بایست اترمی نمایندههر رعایت شود.  نامهنییآاین  «5-3-2» دربندمقرر 

  را در حساب خود داشته باشد.

دهی به مصوبات و تصمیمات بنیاد، خارج از سازوکار مقرر هرگونه اظهارنظر نمایندگان در مقام رأی  3-2-4

، ولو اینکه تراکنش موردنظر را طبق سازوکار مقرر نامه فاقد اعتبار استاین آیین« 2-3» دربند

 . به ثبت رسانده باشند« 3-3» دربند

برای  نامه حاضرآیین «1-3-3»از تارنمای موضوع بند مشاهده آراء و مصوبات و تصمیمات بنیاد  3-2-5

 همگان آزاد است. 

اختصاصی برای نمایندگان  طوربهرا نامه ییناین آ« 6-2-1» دربنددبیرخانه موظف است حکم مقرر  3-2-6

 بنیاد ققنوس به اجرا درآورد. 

https://dao.kuknos.org/
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 های شبکه ققنوستراکنش 3-3

 شوند. انجام می https://lab.kuknos.orgدر تارنمای  ی شبکه ققنوسهاتراکنش  3-3-1

 های شبکه ققنوس و ابزارهای آن با دبیرخانه است. مدیریت تارنمای تراکنش 3-3-2

 شدهنییتعققنوسی متناسب با مصوبات بنیاد را در زمان  یهاتراکنشکه  شوندیمنمایندگان متعهد  3-3-3

 امضا کرده و در اختیار دبیرخانه قرار دهند. 

 بنیاد  ایو رسانهرسانی اطالع امور 4

 .گیردهای اختصاصی آن صورت میسامانهطریق ای بنیاد ققنوس تنها از سانهرسانی و رامور اطالع 4-1

ای آن به تصویب بنیاد رسانی و رسانههای اطالعهای اختصاصی بنیاد و انواع کاربریرست سامانهفه  4-2

  رسد. می

. 55»و « . پایبندی قانونی52»ویژه بند سپیدنامه، به« 5» دربندهای مندرج در راستای اصول و ارزش 4-3

 درباره امور ذیل الزامی است: رسانی اطالعبا رعایت بندهای ذیل،  ،«شفافیت

 پیشنهاد مصوبات و تصمیمات بنیاد؛  4-3-1

  مصوبات و تصمیمات بنیاد؛   4-3-2

  منعقده بنیاد و دبیرخانه با مؤسسات عمومی و خصوصی.   یهانامهتفاهم  و قراردادها  4-3-3

 ست: ا ی بنیادتصویب هشتاد درصد اعضارسانی درباره امور ذیل منوط به اطالع 4-4

  ؛امور مالی بنیاد  4-4-1

  ی؛بازرس گزارش 4-4-2

  ؛ کنندمیمنتشر  قانون رأساً موجببه، جز در مواردی که گزارش ناظران 4-4-3

ر ققنوس، مگ بوماعضای بنیاد، دبیرخانه یا زیست جرائمها و شکایات راجع به تخلفات یا گزارش 4-4-4

 رسانی الزامی باشد. قانون اطالع موجببهاینکه 

مانند افشای غیرمجاز اطالعات شخصی قانون جرم یا تخلف باشد،  موجببهرسانی درباره اموری که اطالع 4-5

 ممنوع است.  نشدناثباتری و اتهامات و خصوصی، اسرار تجا

درباره امور ذیل ا و تولید محتورسانی مأمور اطالعموظف است واحد مشخصی از دبیرخانه را دبیر بنیاد  4-6

 نماید:

 ؛ تخصصی یهاتهیکماقدامات  ژهیوبهرویدادهای دبیرخانه،  4-6-1

درباره موضوع فعالیت  هاآنمصوبات ها یا لوایح و طرح ویژهحاکمیتی، به دارتیصالحاقدامات مراجع  4-6-2

 بنیاد و ارکان آن؛ 

https://lab.kuknos.org/
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  ای بنیاد؛ رویدادهای دارای ماهیت خبری و رسانه 4-6-3

 رباره موضوعات بنیاد و ارکان آن. های داخلی درسانههای اخبار و تحلیل 4-6-4

های مناسب از در قالبروزآمد و  طوربهرسانی دبیرخانه موظف است محتوای تولیدی خود را واحد اطالع 4-7

ای و مقاالت تخصصی، در نشریات بولتن خبری، گزارش تحلیلی، محتوای چندرسانه اخبار کوتاه، قبیل

 به یده یآگاه، با اولویت ی معتبرهاسایر نشریات و رسانهچاپی یا الکترونیکی اختصاصی بنیاد یا 

  کند.بوم ققنوس منتشر نفعان زیستذی و نمایندگان بنیاد

 امور مالی بنیاد  5

 بنیاد د یعوا 5-1

 حفظباید ی ندارد و ماهیت غیرانتفاعی آن جنبه درآمدزای وجهچیهبهبرای خود آن های بنیاد فعالیت 5-1-1

 گردد.

« 734»و « 733» یدربندهامندرج عواید از محل  صرفاًهای بنیاد از سوی دبیرخانه و هزینه 5-1-2

 شود.تأمین میسپیدنامه 

مالی به همراه عواید توانند می کهآنهای اصلی و فرعی شامل نام و نشانهای نامشهود بنیاد، دارایی 5-1-3

 به اعضای بنیاد تعلق دارد که مدیریت آن به عهده دبیرخانه است. مشاعاًداشته باشند، 

حسب مورد به دبیرخانه یا اعضاء دارایی مشهود، اعم از منقول و غیرمنقول ندارد و  گونهچیهبنیاد  5-1-4

 تعلق دارد.

 حق عضویت 5-2

و تقدم و  گرددبرابر تعیین میبا شرایط سالیانه و  طوربهبه پیشنهاد دبیرخانه،  بنیادحق عضویت  5-2-1

 حق عضویتو شرایط پرداخت تأثیری در میزان  در بنیاد هاآنها و نمایندگان میزبان عضویت تأخر

 ندارد.

ترغیب اعضا به فعالیت بیشتر، سازوکار تشویق و تنبیه برای افزایش یا  منظوربه تواندیمدبیرخانه  5-2-2

به نحوی مقرر گردد که شرایط  ستیبایماد پیشنهاد دهد. این سازوکار کاهش حق عضویت به بنی

 برای کلیه اعضا یکسان باشد.

 شرکت متولی امور دبیرخانه از پرداخت حق عضویت معاف است. 5-2-3

کننده را معاف گرداند. عضو درخواستتواند همه یا بخشی از حق عضویت یک یا چند سال بنیاد می 5-2-4

 ها و اندوخته احتیاطی دبیرخانه تضمین گردد. هتأمین هزینمشروط بر آنکه 
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  نامه اجرایی بنیاد ققنوسآیین

  سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان(« 72»)موضوع بند 

 

العاده از اعضا دریافت های دبیرخانه، با تصویب بنیاد، حق عضویت فوقدر صورت افزایش هزینه 5-2-5

 شود.می

 ابد.یاسفندماه همان سال پایان می انتهایشود و در آغاز می هرسال ماهنیفرورداز یکم سال مالی دبیرخانه  5-3

ر همستند تهیه و در پایان  صورتبههای دبیرخانه را هزینهو  هاتیفعالگزارش دبیر بنیاد موظف است  5-4

  کند.ارائه  فصل به اعضا

 تخلفات و ضمانت اجراها  6

ناری ، استیضاح یا برکسؤالها، حسب مورد، میزبان یا نمایندگان و و یا هریک ازدبیر بنیاد تخلف  در صورت 6-1

  پذیر است.درصد اعضای بنیاد امکان هشتادشخص متخلف با تأیید و تصویب 

 تغییرات   7 7
متن حاضر به عنوان آیین نامه اجرایی بنیاد ققنوس در تاریخ... به تصویب هشتاد درصد میزبانان بنیاد ققنوس 

رتیبات مطابق ت تغییر در مفاد آیین نامه حاضر، رسید و برای کلیه میزبان ها الزم االجراست. اعمال هر گونه 

با پیشنهاد هر یک از اعضاء در هر یک از جلسات بنیاد  قابل طرح است و صرفا پس از اعالم  3-2بند 

 موافقت هشتاد درصد میزبان ها به تصویب می رسد و الزم االجرا خواهد بود.
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 1۳۹۹زمستان 
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 فهرست مندرجات
 ۳ مقدمه 1

 ۳ رخانهیدب 1۳۹۹عملکرد  2

 ۳ یحوزه فن یهاتیفعال 2.1

 5 وکاردر حوزه کسب ادیبن یهاتیفعال 2.2

 8 یاتغیتبل یهاتیفعال 2.3

 10 دنامهیسپ یروزرسانبه 2.4

 12 ققنوس ادیبن رخانهیدب 1۳۹۹ یگزارش مال 2.5

 1۳ 1400سال  یهااهم برنامه 3

 1۳ یحوزه فن یهابرنامه 3.1

 16 و توسعه کاربردها یاعتباربخش 3.2

 17 غاتیتبل 3.3

 1۹ یشنهادیبودجه پ 4
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 مقدمه 1

های دبیرخانه بنیاد ققنوس و در راستای فعالیت عنوانبه ققنوس پارس کتای شدهعیتوز یو مال یاطالعات یهایشرکت فناور

گزارش دبیرخانه شامل بخش آغازین کند. تقدیم میرا  1۳۹۹ سالدر  شدهانجامابالغی بنیاد ققنوس و سپیدنامه، گزارشی از اقدامات 

سعه ، توشدهدادهاز طرف دبیرخانه برای بنیاد، پایش شبکه از طریق ابزارهای نظارتی توسعه  شدهانجامهای فنی مواردی از فعالیت

ت. ها به پذیرش میزبانی اسهای احتمالی آینده و ترغیب آنکاربردهای شبکه و گسترش شبکه ققنوس از طریق مذاکرات با میزبان

ی و تبلیغاتی این رسانیآگاههای است، فعالیت شدهپرداختهآن این گزارش به بخش نخست که در  شدهانجامهای از دیگر فعالیت

 ، گزارش مالی بنیاد ققنوس نیز آورده شده است.بخشبنیاد است. در انتهای این 

مختلف فنی، توسعه  یهاجنبهپیشنهاد داده شده است. این برنامه از  1400در بخش بعد، برنامه دبیرخانه بنیاد برای سال 

برای تحقق این برنامه آورده شده است که در قالب  ازیموردنتوجه است. در انتهای برنامه مزبور، بودجه  درخور و حقوقی وکارکسب

 . گرددیمحق عضویت از اعضای بنیاد اخذ 

ترغیب میزبانان به فعالیت هر چه بیشتر و مشارکت حداکثری در توسعه شبکه ققنوس، دبیرخانه در نظر دارد با ایجاد  منظوربه

مناسب،  یهافیتخفکلیدی عملکرد متناظر با فعالیت هر یک از میزبانان محترم، با ارائه  یهاشاخصمدل تعاملی میزبانان و تعیین 

 نماید. نیتأمکم فعالیت  یهازبانیمرا از طریق سایر  ازیموردنل اخذ نموده و بودجه فعا یهازبانیمحق عضویت کمتری از 

 دبیرخانه  1۳۹۹عملکرد  2

های مختلف ها در بخشدهد این فعالیترا پوشش می 1۳۹۹های دبیرخانه بنیاد ققنوس در سال پیش رو اهم فعالیتگزارش 

 های حقوقی است.های دیجیتال مارکتینگ و فعالیتهای جدید، فعالیتفنی، توسعه بازار، پذیرش میزبان

 های حوزه فنیفعالیت 2.1

 شده در هسته شبکههای انجامتوسعه 2.1.1

همراه با ارتقای شبکه استالر بوده  ققنوس در حوزه فنی، ارتقای نسخه هسته شبکه شدهانجامهای فعالیت نیترمهمیکی از 

و پایداری شبکه اصلی و تست ققنوس تضمین گردد.  هانسخهدر چند مرحله صورت گرفته تا پیوستگی میان  یروزرسانبهاست. این 

 یهاشبکهدر خرداد و تیرماه در  یروزرسانبهاین سال بوده است. این  خردادماهدر  12.02به  11.04 نسخه ازدر اولین مرحله این ارتقا 

که هسته شب یهاتیفعالپایش  ابزارهای نوین صدور توکن،  یهااستیسدر خصوص  جدیدیهای ویژگیاعمال گردید.  تست و اصلی

شبکه نیز در آذرماه انجام  12.5همچنین توسعه نسخه به شبکه افزوده شد.  12در نسخه  inflationعملیات  یسازفعالو  ها،میزبان

 اعمال گردید.  اصلیتست و  یهاشبکهدر  شد و

با موفقیت انجام شد که  1۳۹۹ ماهبهمنیکی از تغییرات بسیار مهم شبکه در  عنوانبهشبکه نیز  1۳.1نسخه و ارتقا به توسعه 

 یهابکهشدر سطح هسته شبکه، این تغییرات در  شدهانجاماست. با توجه به تغییرات  شدهاعمالدر اسفندماه این سال در شبکه تست 
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 هورایزن نیز در اسفندماه در شبکهسرویس  1.14.0نسخه  شدهانجامبا توجه به تغییرات بعالوه، ققنوس اعمال گردید.  اصلیو  تتس

 مستقر گردیده است. تست

 در الیه زیرساخت شدهانجامتغییرات  2.1.2

به بنیاد ققنوس، فرآیند اتصال فنی این میزبان به شبکه ققنوس  1۳۹8با توجه اضافه شدن میزبان تکنوتجارت در اواخر سال 

برای ایجاد دسترسی در سطح  هازبانیمبه وقوع پیوست. طی این فرآیند، هماهنگی الزم با همه  1۳۹۹نخست سال  ماههسهدر 

برای شبکه اصلی و شبکه تست  هازبانیمهای سرورهای هسته  Config File زیرساخت به شرکت تکنوتجارت انجام گردید و

برای  هازبانیم سایرتغییر کرد که هماهنگی الزم با شبکه های میزباناز  تعدادی  IPهمچنین در این بازه زمانی، .شد یروزرسانبه

. اندنشدهفیسایرین تعر Config Fileها در از دیگر سو، با پایش شبکه مشخص شد که برخی از میزبان ایجاد دسترسی انجام شد. 

 منظوربهشده شبکه گردد.  دو تکهمنجر به  تواندیمهای غیرمتمرکز بسیار خطرناک است و در شرایط خاص این مشکل در شبکه

 ها اصالح گردید. Config File، کلیه هازبانیمپیشگیری از خطرات احتمالی، با هماهنگی 

 نظارت و پایش شبکه 2.1.۳

اند و نیاز به نظارت و پایش دائمی دارند. در صورت عدم پایش های کامپیوترییکی از انواع پیچیده شبکه رمتمرکزیغهای شبکه

شبکه ممکن است مشکالتی برای آن پیش بیاید و این مشکل تا زمان بروز خسارت نادیده بماند. یکی از مشکالت بسیار جدی در 

مرکزی را برای پایش شبکه ایجاد کرده و نظارت  ،دبیرخانه شبکه ققنوس شدن شبکه است. به همین منظور دو تکهها امکان شبکه

، توسعه ابزارهای نظارتی اختصاصی شبکه رونیازا .ردیپذیمساعت در روز و هفت روز هفته بر روی شبکه ققنوس انجام  وچهارستیب

  .گرددیمارائه فهرست آن در زیر  ودر این راستا این ابزارها تولید شد  که ققنوس الزم بود

o بندی نودهای شبکهماتریس هم 

o استخراج عملیات مختلف شبکه 

o استخراج اطالعات مربوط به ساخت حساب کاربری 

o های شبکهای توکنهای درون برنامهاستخراج اطالعات پرداخت 

o شدهاستخراج اطالعات تعداد مبادالت انجام 

o ارسال هشدار در هنگام بروز رخدادها 
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 وکارکسبهای بنیاد در حوزه فعالیت 2.2

 های جدید دعوت از میزبان 2.2.1

ها دبیرخانه اقدام به دعوت از نهادهایی که پتانسیل میزبان شدن ای نوپاست برای افزایش تعداد میزبانشبکه ققنوس شبکه کهییازآنجا

ه شده و یا در حال مذاکره برای پیوستن به شبکه ققنوس مذاکر یهازبانیمدر جدول زیر لیستی از دهد. شبکه ققنوس را دارند انجام میدر 

 گردد.مشاهده می

. 
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 مجوزها و مذاکرات با نهادهای حاکمیتی 2.2.2

 توضیح سازمان

 مجمع تشخیص مصلحت

برگزاری جلسه با کمیسیون اقتصادی و کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت 

در خصوص رونق  ژهیوبه شبکه ققنوس یهابرنامهنظام و توضیح در خصوص اهداف، کارکردها و 

 تولید از طریق توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه بخش تعاون و اقتصاد مردم محور

 ریاست جمهوری
های شبکه برگزاری جلسه با معاون اول محترم ریاست جمهوری در خصوص معرفی فرصت

 امالک مازاد یسازتوکنققنوس در خصوص رونق تولید و 

 قوه قضاییه
تعامل در خصوص رسمیت بخشی و  منظوربهبرگزاری جلسات منظم با پژوهشگاه قوه قضاییه 

 شبکه ققنوس یریاستنادپذافزایش 

 مجوز سکودریافت  اطالعات فناوری سازمان

 وزارت امور اقتصاد و دارایی

موجود در شبکه  یهافرصتمعرفی  منظوربهبرگزاری جلسات منظم با پژوهشکده اقتصاد 

 ققنوس

 ارائه طرح انتشار برات دیجیتال بر شبکه ققنوس در چارچوب محیط آزمون

 دیجیتال یهاییدارا یگذارهیسرماصندوق  یاندازراهارائه طرح  سازمان بورس و اوراق بهادار

 وزارت تعاون

 برگزاری جلسه با مقام محترم وزارت در خصوص معرفی شبکه ققنوس و اهداف آن

 یبرا شدهعیتوزدفتر کل  یفناور تیجلسه با معاونت امور تعاون در خصوص استفاده از ظرف

 توسعه بخش تعاون

 یتعاون یهاسهام شرکت یسازتوکن ینمونه اساسنامه برا نیتدو

 یعال یشورا رخانهدبی

و  یمناطق آزاد تجار

 یاقتصاد ژهیو و یصنعت

 کشور

 مناطق نیشبکه ققنوس در ا یهامنظور استفاده از توکنمذاکره به

 شدهعیتوزبر بستر فناوری دفتر کل  بودجه عمومی کشور ارائه طرح سازمان برنامه بودجه

 هاآنمالی و حقوقی هر یک از  یهایژگیوققنوس و  یهاتوکنمعرفی  کمیته فقهی سازمان بورس

های تحول و مرکز همکاری

 پیشرفت ریاست جمهوری
 معرفی شبکه ققنوس و امکان استفاده از آن برای رونق تولید کشور

معاونت علمی ریاست 

 جمهوری
 معرفی شبکه ققنوس و امکان استفاده از آن برای رونق تولید کشور
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 هالیست شدن در صرافی 2.2.۳

توکن در دو صرافی انجام گرفت که این  مانیپلیست شدن  منظوربهبا چهار صرافی رمزارز داخلی مذاکرات در طی این مدت 

ر ددو صرافی دیگر به دلیل عدم آمادگی فنی از سوی ایشان، در حال حاضر قادر به لیست کردن پیمان نبودند. داخلی لیست شد. 

 شود.آورده می به کارکرد پیمان در این دو صرافیمربوط ادامه اطالعات 

 اکسیرصرافی  2.2.۳.1

 USDTتوانند زوج پیمان و مرداد توکن اصلی شبکه ققنوس یعنی پیمان در اکسچنج اکسیر لیست شد. کاربران می 10در تاریخ 

 )تتر دالر( را در این اکسچنج مبادله نمایند. 

 
 پیمان در اکسچنج اکسیر

 نوبیتکسصرافی  2.2.۳.2

ان و توانند زوج پیممهر توکن اصلی شبکه ققنوس یعنی پیمان در اکسچنج نوبیتکس لیست شد. کاربران می 27در تاریخ 

USDT  .تتر دالر( را در این اکسچنج مبادله نمایند( 

 

 نوبیتکس پیمان در اکسچنج
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 یاتهای تبلیغفعالیت 2.۳

 رویداد هکاتون 2.۳.1

ر توسعه محصوالت و خدمات مبتنی بو همچنین  بوم ققنوسفراگیری و بهبود زیستتوسعه،  منظوربهدبیرخانه بنیاد ققنوس 

نسبت به برگزاری مسابقه نوآورانه در قالب رویداد هکاتون ققنوس اقدام نمود. در این  شده در شبکه ققنوستوزیع دفتر کلفناوری 

عه ایجاد و توس، این کاربران در خصوص به شدهتوزیع دفتر کلبوم فناوری مند و پیشرو در زیستجذب کاربران عالقهرویداد ضمن 

 تیم از 16مسابقه اختند. در این ققنوس با یکدیگر به رقابت پرد شدهتوزیع دفتر کلجدید مبتنی بر فناوری  یوکارهاکسب

ققنوس طی و توسعه کاربردهای طراحی محصول از سوی میزبانان شبکه، برای  شدهمطرحموضوعات محوریت با  کنندگانشرکت

برگزیده معرفی گردیدند.  یهامیتو  قرارگرفتهطی مراسمی مورد ارزیابی  11/10/۹۹اریخ تدر  تیدرنهارقابت کردند و  ماههسهدوره 

 .قرارندنیازا 1۳۹۹برتر هکاتون ققنوس  میت سه
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 یمهمتا به همتا اقدام نمود که کاربران  یدهواماین تیم نسبت به ارائه طرح یک سامانه   :لتونتیپ میت - اول مقام

کرده و سامانه در قالب یک قرارداد هوشمند، این مبالغ را  یگذارسپردهخرد خود در این سامانه  یهاهیسرمابا  توانستند

 .دهدیمقرار  رندگانیگوامدر اختیار 

 یمهمتا به همتا است که اشخاص  صورتبهبیمیچین یک سامانه ارائه خدمات بیمه خودرو  :نیچیمیب میت: دوم مقام

در سامانه، مبالغ حق بیمه خود را در یک صندوق قرار داده و در صورت بروز  شدهارائهبیمه  یهاطرحبا خرید  توانند

 را از منابع این صندوق دریافت نمایند.  شدهیابیارزحادثه، پس از تعیین خسارت، مبالغ 

 بیس میت: سوم مقام/SiBمنابع  یگذاراشتراکابری، امکان به  یسازرهیذخیک سامانه  یاندازراهتیم با  : این

 شوند. مندبهرهغیرمتمرکز آن  یسازرهیذخاز سیستم  توانستندیمرا فراهم کرده بود و کاربران  سکیهاردد یافزارسخت

 های اجتماعی بنیاد ققنوسشبکه و سایت گزارش 2.۳.2

 گزارش سایت 2.۳.2.1

 محتوای خبری و آموزشی در سایت بنیاد ققنوس 15، اسفندماه ۳0الی  1۳۹۹ ماهنیفرورداز بازه زمانی اول 

(WWW.KUKNOS.ORG) های جدید ازجمله نسخه جدید روزرسانی محتوی تخصصی و سپیدنامه توکنمنتشرشده؛ همچنین به

ت؛ شده اسسپیدنامه توکن پیمان، توکن الماس دایادایموند، توکن مهر، توکن همراز، توکن وفاداری، توکن شارژ تلفن همراه انجام

یرات نسخه محتوای بصری سایت با تغی یروزرسانبهشبکه ققنوس و  همچنین تولید و انتشار نسخه انگلیسی سپیدنامه توکن پیمان و

وضعیت سایت بنیاد ققنوس بهبود وضعیت جستجو  نهیدرزم  .تولید محتوا بوده است ٔ  نهیدرزم شدهانجاماقدامات  ازجمله 1.4

ازاریابی ور کارگروه تولید محتوا و بها در دستکاربران با تغییراتی در کلمات کلیدی، افزایش انتشار محتوا و بهبود وضعیت بک لینک

 .ماهانه کمک کرده است صورتبهدرصدی مخاطبان  20ققنوس بوده که به بهبود وضعیت رنک جهانی سایت و افزایش 

کاربر  756هزار و  61 بربالغ 1۳۹۹حاکی از آن است که در طول سال  Analytics Google گزارش دریافت شده از سرویس

  ۳.66صورت میانگین هر کاربر داده است؛ بهبازدید از صفحات رخ  ۳6۳هزار و   ۳81ها اند که توسط آنوارد سایت بنیاد ققنوس شده

ان در از میان کاربر  .ثانیه در هر صفحه سایت بنیاد ققنوس فعالیت داشته است  ۳1دقیقه و  2زمان صفحه را بازدید کرده و به مدت

درصد از کاربران نیز از کامپیوترهای شخصی سایت بنیاد  ۳1.۳2درصد از طریق تلفن هوشمند و در حدود  67.6سایت بنیاد ققنوس، 

 ۹2.27بر درصد است. الزم به ذکر است که بالغ 1.61کنند؛ آمار مخاطبان سایت بنیاد ققنوس با تبلت نیز ققنوس را مشاهده می

درصد  7.7۳اند و عامل اندروید بودههمراه بازدیدکننده از سایت بنیاد ققنوس دارای گوشی هوشمند با سیستمدرصد از صاحبان تلفن 

های تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان ورودی سایت از کشور ایران و استان نیترشیب .اندوارد سایت شده IOS با ابزارهای مبتنی بر

 شرقی، یزد و خوزستان بوده است.
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 1۳۹۹ اسفندماهتا  1۳۹۹ ماهنیفروردن ورودی سایت از میزا

 اینستاگرام 2.۳.2.2

 صورتبهمحتوا در صفحه اینستاگرام بنیاد ققنوس منتشرشده که  20 بربالغ  اسفندماه ۳0الی  1۳۹۹ ماهنیفرورداز بازه زمانی اول 

دنبال کننده دارد و در طول  1541بر تا یک هزار کاربر داشته است؛ اینستاگرام بالغ 800الیک و بازدید حدود  100 بربالغمیانگین 

پست رسیده است؛ با توجه  126های آن به کاربر جدید داشته است و تعداد پست ۹00درصد رشد در میزان بازدید  50، 1۳۹۹سال 

ه سایر های آن بریزی جدی برای فعال شدن معرفی پلتفرم ققنوس و قابلیتانان، برنامهبه ارائه تقویم محتوایی و فعال شدن میزب

 تا زیرساخت شبکه ققنوس به کاربران تخصصی معرفی شود. شدهانجام B2Bشرکا در قالب 

 

 روزرسانی سپیدنامهبه 2.4

بنیاد  و حقوقی یاقتصادفنی،  یهاتهیکماز سوی  شدهمطرح یهادغدغهبود و نظر به  دادهرخ وکارکسباتی که در فضای ا توجه اتفاقب

 ویرایش جدید سپیدنامه ققنوس، اصالحات ذیل اعمال شد: درققنوس، اصالح سپیدنامه در دستور کار قرار گرفت و 

 اعمال تغییرات شکلی و اصالحات نگارشی .1

 اصالح بخش نظام حقوقی و قانون حاکم بر ققنوس .2

ها دارای حداقل یک حساب کنترل توزیع هستند : در شبکه ققنوس هر یک از میزبان: حساب کنترل توزیع227افزودن بند  .۳

 پذیرد.که عملیات انتشار هر نوع توکن جدید توسط این حساب انجام می

شده پیمان در هر یک از بازارها اعم از مرکز تبادل : قیمت بازار پیمان: متوسط وزنی قیمت آخرین معامله ثبت22۹اصالح بند  .4

 از عرضه و تقاضای آن است. متأثرو یا سایر بازارها که  ققنوس

: بازخرید پیمان به ارز محلی بر مبنای ارزش اسمی پیمان با کسر کارمزد بازخرید و صرفًا درزمانی که 844۹4اصالح بند  .5

 قیمت معتبر وجود دارد قابل انجام خواهد بود. 84461اساس بند 

 تعهدات کاربر در خصوص 12257تا  12255افزودن بندهای  .6

 وفصل اختالفاتدر خصوص حل 125۳افزودن بند  .7
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 سپیدنامه ققنوسانگلیسی  نسخه 2.4.1

خارجی  هایسپیدنامه توکن پیمان و شبکه ققنوس در این دوره زمانی به زبان انگلیسی ترجمه شد. این ترجمه امکان استفاده طرف

های سازد. بسیاری از میزبانان محترم ققنوس به نسخه انگلیسی مدرک برای استفاده و مذاکرات با طرفاز شبکه ققنوس را مهیا می

 مندان است.در دسترس کلیه عالقه :kuknos.org/wphttps//درک از آدرس خارجی نیاز داشتند. این م
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 بنیاد ققنوسدبیرخانه  1۳۹۹گزارش مالی  2.5

 
1۳۹۹بهار  عنوان 1۳۹۹تابستان   1۳۹۹پاییز   *1۳۹۹زمستان   فصل 4جمع    

حقوق و دستمزد یهانهیهز  1,770 1,805 2,060 2,060 7,294 

 5,097 1,440 1,440 1,261 1,237 هزینه آگهی و تبلیغات

عمومی و  یهانهیهزسهم از 

 مشترک
1,132 1,154 1,317 1,317 4,664 

مشاورین فنی الزحمهحق  929 947 1,081 1,081 3,828 

تولید محتوی یهانهیهز  216 220 251 251 890 

اتینشرکتب   91 93 106 106 378 

 331 93 93 82 80 هزینه استهالک تجهیزات

ثابت یهاییدارابیمه   36 37 42 42 150 

 110 31 31 27 26 چاپ، کپی، انتشارات

خرید خدمات الزحمهحق  59 60 69 69 244 

 5,580 5,690 6,494 6,494 22,990 

عضویت حق  6,000 6,000 6,000 6.000 24,000 

 *هزینه های زمستان معادل پاییز درنظر گرفته شده است.
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 14۰۰ سال هایاهم برنامه ۳

داکثری خود را با رویکرد توسعه ح یهابرنامهبالندگی بیشتر بنیاد ققنوس در نظر دارد در سال جدید  منظوربهدبیرخانه بنیاد ققنوس 

و بازاریابی دیجیتال در دستور  وکارکسبفنی، حقوقی، توسعه  یهاحوزهدر دستور کار قرار دهد. به همین منظور اقدامات زیر را در 

 .کار دارد

 فنیحوزه  یهابرنامه ۳.1

 فنی که در سال آینده قرار است اتفاق بیفتد آورده شده است. یهاتیفعالدر این بخش اهم 

 توسعه هسته ۳.1.1

 هایی که در سال آینده قراردیگر فعالیت های توسعه هسته است.به آخرین نسخه موجود یکی از برنامهنسخه هسته شبکه  یارتقا

 شود:است انجام پذیرد در پایین فهرست می

 نسخه جدید از هسته در سال جدید  4برآورد می گردد که : 16و  15، 14، 1۳ ه به ویرایشهاینسخ ارتقای پروتکل و

ه ای جدید را نیز به شبکبه صورت عملیاتی نصب گردد و ضمن برطرف نمودن کاستیهای موجود در نسخ فعلی قابلیته

 اضافه نماید.

  تغییر حداکثر تعداد توکن در قالب پیشنهادCAP  :شبکه ققنوس بر اساس کد پایه شبکه استالر به شبکه استالر

رخی شبکه وجود داشت، انجام ب دو و ذینفعان این شدهفیتعرکه میان کاربردهای  ییهاتفاوتشکل گرفت، لیکن با توجه به 

لزامات شبکه ققنوس به رعایت ا یهازبانیمضروری بود. یکی از این تغییرات که به دلیل توجه در شبکه ققنوس از تغییرات 

در بعضی از کاربردهای شبکه ققنوس در یک حساب بود.  رشیپذقابلحداکثر توکن  یمحدودسازرگوالتوری انجام شد، 

در  کنندگانمشارکت مثالعنوانبهشده است.  قائل ییهاتیمحدودشود که رگوالتور برای سقف دارندگی توکن مشاهده می

 نیتأمهستند و سکوهای  هاتوکندرصد از  5مالی جمعی سهام محور، حداکثر مجاز به در اختیار داشتن  نیتأم یهاطرح

ه یک ک شودیماین الزامات را رعایت نمایند. یا در سناریوی دیگر مشاهده  ستیبایممالی جمعی تحت نظارت فرابورس 

درصد از سهام یک شرکت تعاونی را در اختیار داشته باشد. همچنین در خصوص الزامات مربوط  ۳0بیش از  تواندینمفرد 

که بانک مرکزی برای نگهداشت پول در هر کیف، مبالغ مشخصی را تعیین کرده  شودیمبه کیف الکترونیک پول مشاهده 

، شرکت ققنوس در ابتدای را اندازی شبکه با توجه به این الزامات، رونیازایابد. که بر اساس سطح احراز هویت افزایش می

کرد. حال با توجه به سپری شدن بیش از یک سال از اعمال این اصالحات و تجربه موفق شبکه  یروزرسانبههسته شبکه را 

ققنوس و اثبات پایداری این تغییرات، دبیرخانه بنیاد ققنوس بر آن است تا این موارد را در قالب یک پیشنهاد در شبکه 

وند ، رشدهعیتوزسعه جهانی فناوری دفتر کل استالر به ثبت رساند، تا ضمن انجام مسئولیت اجتماعی خود در قبال تو

 CAPاست طرح فوق را در قالب یک  درصددتوسعه و تکامل این شبکه را با خود همسو سازد. به همین منظور، دبیرخانه 

 شبکه استالر پیشنهاد دهد.  دهندگانتوسعهتنظیم کرده و به گروه 

  بودن یک دارایی در  لیتبدقابلعدمDEX:  را با یکدیگر  هاتوکنآزاد کلیه  صورتبه توانندیمدر شبکه ققنوس کاربران

تهاتر نمایند. این ویژگی از نقاط قوت شبکه ققنوس است، لیکن در برخی  هاتوکنتبادل کرده و یا در مرکز تبادل با سایر 
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 ثالمعنوانبهرکز تبادل وجود ندارد. ، امکان مبادله یک توکن در میوکارکسبحقوقی و یا  یهاتیمحدودشرایط به دلیل 

مالی جمعی سهام محور، این سکوها اجازه انجام  نیتأماز سوی فرابورس در خصوص سکوهای  شدهاعالمبر اساس الزامات 

 )اعم از توکن هاتوکنبا سایر  هاتوکنمجاز به تهاتر این  و کاربران را ندارند هاطرحگواهی مشارکت  یهاتوکنتهاتر میان 

متصور شود.  تواندیمکاربردهای دیگری مانند برات، سفته و ... نیز گواهی یا توکن دارایی( نیستند. این سناریو در خصوص 

 کهیدرصورتنسبت به اصالح این مورد در مرکز تبادل اقدام نماید تا  1400دبیرخانه بنیاد در نظر دارد در سال  رونیازا

 را داشتند، این مشکل در الیه هسته برطرف شده باشد.  دستنیازاکاربرهایی موارد و  یسازادهیپقصد  هازبانیم

 NETWORK HSM  وKMS : بالکچینی با آن مواجه یهاشبکهکه کاربران هنگام استفاده از  ییهاچالشیکی از نخستین 

و  ردیگیم، نگهداری و مدیریت کلید خصوصی است. این چالش در ابعاد بزرگ و سازمانی، رنگ و بوی دیگری شوندیم

بالکچینی دارای سه گروه از مخاطبین هستند. نخست،  یهاشبکههنگام استفاده از  هاسازمان. شودیم تردهیچیپبسیار 

. گروه دوم، دارند راسازمان  یهاییداراحفظ و صیانت از  منظوربهافراد و مدیران داخل سازمان که قصد مدیریت کلید 

 را برای کاربران ییهاتوکنرا امضا کرده و  ییهاتراکنشخودکار  صورتبهبتوانند  ستیبایمسازمانی هستند که  یهاسامانه

کرده و  افتتاح حساب اتکاقابلارسال نمایند. گروه سوم، کاربران و مشتریان سازمان هستند که باید بتوانند با روشی امن و 

 ظورمنبهبه ابزاری  تیدرنهاها توسط کلید خصوصی خود امضا نموده و در شبکه ارسال کنند. همه این گروه ییهاتراکنش

خود را در محیطی امن انجام دهند. بعضی از این کاربران ممکن  یهاتراکنشساخت و مدیریت کلید نیاز دارند که بتوانند 

( استفاده کنند، لیکن برای یافزارنرمو یا  یافزارسختشخصی از ابزارهای مختلف کیف توکن )اعم از  تصوربهاست 

خود را به  یهاسامانه توانندیم هاسازمانضروری است.  HSMیک  یاندازراهکیف توکن در ابعاد سازمانی،  یریکارگبه

HSM  مخاطب خود را  یهاگروههر یک از  یهاتراکنشمتصل کرده و با استفاده  از آن، ابتدا کلید را تولید کرده و سپس

به شبکه ققنوس  HSMاست تا با ارائه راهکاری برای اتصال  درصددامضا نمایند. به همین منظور دبیرخانه بنیاد ققنوس 

 را مرتفع سازد. هازبانیم( باشد، این مشکل ED25519)رمزنگاری این شبکه  یهاتمیالگورکه متناسب با 

 ORDER TYPE MARKET:  شودیمپشتیبانی  دوفروشیخر یهاسفارشدر بازارهای رمزارزی انواع مختلفی از .

 موردنظردر این سفارش، کاربر نرخ ( است. Limit Order) قیمت، سفارش فروش به هاسفارشاین  نیپرکاربردتریکی از 

. این نوع سفارش در مرکز تبادل شودیمخود را اعالم کرده و در صورت وجود سفارش معکوسی با همان نرخ، تبادل انجام 

( نام دارد. در این Market) سرعتبه، فروش هاسفارشو در حال حاضر وجود دارد. نوع دیگری از  شدهینیبشیپققنوس 

موجود در بازار با هر نرخی که بود،  یهاسفارشبا هر  شدهعرضهرایی و دا کندینمنوع از سفارش، کاربر نرخی مشخص 

. پسندندیمکاربرد دارد و کاربران عادی نوع دوم سفارش را  یاحرفه. نوع اول سفارش بیشتر برای کاربران شودیممبادله 

ا با است ت درصددانه بنیاد نیست، دبیرخ اجراقابل( در مرکز مبادله ققنوس سرعتبهنوع دوم سفارش )سفارش  ازآنجاکه

 قرار دهد. هازبانیمتوسعه هسته ققنوس، این نوع از سفارش را به هسته اضافه کرده و در اختیار 
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 و پایش شبکهنظارت  ۳.1.2

که  شدههدادابزارهای نظارت بر شبکه ققنوس توسعه  ،آن مشکلکارکرد منظم و بدون پایش بهتر شبکه و اطمینان از  منظوربه

در سال آینده ابزارهای جدیدی نیز ساخته خواهد شد. با افزوده شدن میزبانان جدید اتصال این میزبانان با ابزارهای پایش برقرار 

 خواهد شد. عالوه بر آن دو ابزار جدید نیز توسعه خواهد شد.

 کند که آیا ارتباط مابین و مشخص می کندیماین ابزار کوروم ست میزبانان را بررسی : هش کوروم ست توریمان افزودن

 میزبانان برقرار است یا خیر.

 دهد و های زمانی کوچکی تبادالتی در شبکه انجام میاین ابزار در بازه: صحت انجام تراکنش در شبکه توریابزار مان توسعه

 نماید.های مابین میزبانان اطمینان حاصل میاشکال بودن تراکنشاز بی

 شمندتوسعه برنامه هو ۳.1.۳

د ها قرارداد هوشمنصورت غیرمتمرکز اجرا کرد به این برنامهها را بهتوان برنامهی روز دنیا میچینبالکهای در بیشتر پلتفرم

یات . این عملاستشود. قرارداد هوشمند یک پروتکل برای تأیید، کنترل یا مستندسازی یک توافق بین چند ذینفع گفته می

ای از قراردادهای هوشمند پایه دارای نوع اولیه صورتبهبرگشت است و اجرای آن نیاز به شخص ثالث ندارد. شبکه ققنوس غیرقابل

است که از فناوری استالر به ارث برده است. لیکن به دلیل نیازهایی که برای توسعه سایر کاربردها روی شبکه ققنوس وجود داشت، 

ار از استالر به ارث رسیده بود، در دستور ک ازآنچههایی بیشتر بنیاد، توسعه نوع جدیدی از قراردادهای هوشمند باقابلیت کمیته فنی

نام  «2.۰قرارداد هوشمند »پذیری که دارد، دبیرخانه قرار گرفت. این نوع پیشرفته قراردادهای هوشمند، به دلیل امکانات و انعطاف

شده ریفها تعهای خرید، ایجاد، تبادل و انتقال توکن و دارایی را انجام داد. این عملیاتتوان عملیاتس میگرفت. در بستر شبکه ققنو

تا هر  کند، پروتکلی است که با ایجاد یک زنجیره جانبی در شبکه ققنوس، قابلیتی را ایجاد می2و محدود هستند. قرارداد هوشمند 

ان نویسی خاصی نیست و این قابلیت را به برنامه نویسشود. این پروتکل محدود به زبان برنامه عملیات و الگوریتم موردنیاز کاربر اجرا

دهد تا بتوانند فرایندی را که انتظار دارند در شبکه ققنوس انجام شود را کدنویسی کنند. در پایان نتیجه این برنامه بر روی شبکه می

شود که این سرورها در یک ای از سرورها اجرا میورت غیرمتمرکز بر روی مجموعهصبه 2.0گذارد. قرارداد هوشمند ققنوس تأثیر می

دهد. صورت داکری در شبکه قرار میهایی را بهبرنامه، IPFSبلوک فرعی به شبکه ققنوس متصل شده و با استفاده از سرویس زنجیره

نماید. در این بازه یج آن، نتیجه را روی شبکه ققنوس ثبت میها را اجرا کرده و پس از اجماع بر روی نتاسرورهای مزبور این برنامه

 های این زیرساخت ادامه دارد.شده است و فعالیت تیم فنی برای توسعه سایر بخشتکمیل 2زمانی ماژول نصاب قرارداد هوشمند 

ها، برنامه را به درخواست گرهپرداز است که این به نام هم ییهاگرهنظیر به نظیر از  یشبکه، دارای یک 2هوشمند  قرارداد

پرداز پس از اجرای برنامه، خروجی یا ، شامل یک ورودی و یک خروجی است که هر هم2کنند. هر قرارداد هوشمند کاربر اجرا می

لب . قاشودشده به شبکه ققنوس ارسال میپردازها وارد کرده و پس از اجماع، نتیجه حاصلنتیجه برنامه را در فرایند اجماع بین هم

 شود. های معتبر شبکه ققنوس است که پس از پردازش بر روی ورودی حاصل میاین خروجی، تراکنش

 مفاهیم
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  انکار و غیرقابل وقفه، غیرقابل صورتبهیک پروتکل است که طی آن مجموعه اقداماتی : 2قرارداد هوشمند

کند. این کد شده، خروجی را تولید می یهاپردازششفاف با دریافت ورودی از شبکه ققنوس و پس از انجام 

 شود.شده این شبکه ثبت میهای شبکه ققنوس بر دفتر کل توزیعخروجی یک یا چند تراکنش با قالب تراکنش

 های آن را از شبکه ققنوس دهنده است که با دریافت برنامه هوشمند از کاربر، ورودییک سرویس پرداز:گره هم

کند. در آخر خروجی پردازها در فرایند اجماع شرکت می. سپس بااتصال به دیگر همکنددریافت کرده و اجرا می

 کند.اجماع شده را ذر شبکه ققنوس ثبت می

 امن و بدون واسطه به یکدیگر متصل هستند. فرایند اجماع در بستر  صورتبهها گرهپرداز: های همارتباط گره

 شود.این شبکه انجام می

 پرداز برای کاهش امکان ورود گره مخرب یا هکر، برنامه هوشمند بر روی چندین گره هم: شدهافزار توزیعنرم

 شود.ها، نتیجه نهایی حاصل میشود و پس از اجماع بین گرهاجرا می

 

 2 قرارداد هوشمندمزایای استفاده از 

 های خروجی توسط چندین گره تراکنش دیتاتشده است و صورت توزیعامنیت باال به دلیل آنکه اجرای آن به

 شود.انجام می

 توانند که نتیجه برنامه )یا همان تراکنش شبکه ققنوس( نیاز به چند امضا داشته باشد، صاحبان امضا میدرصورتی

ها را امضا کنند. در این صورت پس از اجماع و کسب امضاهای موردنیاز از صاحبان پرداز تراکنشبا اجرای گره هم

 شود.ا، تراکنش به شبکه ارسال میامض

 تواند توسعه داده شود و محدودیتی در چگونگی نویسی و الگوریتم آن میبرنامه هوشمند فارغ از زبان برنامه

 ها نیست.انتخاب آن

  فراهم آوردن بستری که هر شخص بتواند با اشتراک منابع محاسباتی کامپیوتر شخصی خود، در شبکه ققنوس

پرداز را اجرا کرده و به اینترنت افزار گره همپرداز ایجاد کرده و کسب درآمد کند. کافی است نرمهمیک گره 

 متصل باشد.

 و توسعه کاربردها یاعتباربخش ۳.2

و  گرددیمیی است که از طریق افزایش تقاضا باعث گردش بیشتر توکن هاشیکی از روهای ققنوس ایجاد کاربرد برای توکن

است با تعریف کاربردهای جدید و مذاکره و ایجاد ابزارهای  درصدددبیرخانه بنیاد  رونیازا کند.واقعی بهادار می صورتبهتوکن را 

شبکه ققنوس را هر چه بیشتر به گردش  یهاتوکنتوسعه این کاربردها،  منظوربه هااستارتاپو  هاسازمان، هابانکمناسب برای 

 .درآورد

 ی ققنوسهاپذیری توکنوثیقه ۳.2.1

فته، ها قرارگرموردتوجه بانک ریاخ یهاموضوع که در سال نیدارد. ا یادیز دیفوا قهیوث عنوانبه یکیاستفاده از توکن الکترون

عل در مانند ج یمشکالت شدهعیدفتر کل توز یشود. با استفاده از فناور یگذارقهیوث نهیسرعت و کاهش هز شیباعث افزا تواندیم
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 ذاریگوثیقه تیهستند، قابل ییپشتوانه دارا یققنوس دارا یهاتوکن کهنی. با توجه به اشودیحل م یکلبهشده  یگذارقهیوثاسناد 

 .شوندینقد م یخاص نهیو بدون هز یسادگها بهتوکن نیاستفاده کرد و ا یریپذقهیوث یها براتوکن نیاز ا یسادگبه توانیرا دارند. م

های ققنوس در نهادهای مالی و قضایی توکن پذیریوثیقهمذاکراتی با نهادهای مالی و قضایی صورت خواهد گرفت که هدف آن 

 خواهد بود.

 هاتوکنپذیرش  ۳.2.2

های شبکه کاربردی هستند. گذاری و برخی توکنها سرمایههای شبکه ققنوس انواع متنوعی دارند برخی از این توکنتوکن

که در این میان اهمیت دارد این  ینکته مهمای که در آن مشغول به فعالیت هستند بازارهای متنوعی دارند. حوزه ازنظرهمچنین 

یه ریال های بر پاتوکن البتهاست که هر توکن تنها در حوزه تخصصی خود پذیرش شود و تبدیل به ابزار پرداخت نشود. در این میان 

  عمومی پذیرش شوند. صورتبهتوانند رند و میمانند توکن نشان ریال وضعیتی ویژه دا

که هر توکن در حوزه تخصصی خود دارای فروشگاه اختصاصی شود که  در نظر دارد 1400ققنوس در سال  دبیرخانه بنیاد

ریال گسترش بازار عمومی آن از اهداف  هیبر پاهای در مورد توکنمحصوالت مرتبط با آن توسط توکن فروخته شود و همچنین 

 ققنوس است.

 مذاکره و جذب میزبان جدید ۳.2.۳

غیرمتمرکز شدن شبکه و تقویت جایگاه ققنوس، جذب میزبان  منظوربهاست.  شدهلیتشکهای مختلف شبکه ققنوس از میزبان

کنند. یها را زیاد مبه توکن یبخشتنوعجدید امری مهم است. این میزبانان جدید باعث ورود کاربران آن حوزه به شبکه شده و امکان 

 یهازبانیم، تعداد نانهیبدبفصلی افزایش خواهد یافت. در سناریوی  صورتبهبر اساس جدول زیر  هازبانیمبه همین منظور تعداد 

، نانهیبخوشعدد خواهد شد. در سناریوی  12و  10، 8بعد به ترتیب  یهافصلعدد خواهد رسید در  7دبیرخانه( در بهار به  جزبهفعال )

در  تاً ینهاعدد و  15عدد، در پاییز  11، در تابستان 1400عدد در انتهای بهار  8دبیرخانه( به  جزبهفعال ) یهازبانیمبا رسیدن تعداد 

 عدد خواهد رسید. 1۹پایان سال به 

 فعال شبکه ققنوس عالوه بر دبیرخانه یهازبانیمتعداد 

 14۰۰زمستان  14۰۰پاییز  14۰۰تابستان  14۰۰بهار  

 12 10 8 7 نانهیبدب

 1۹ 15 11 8 نانهیبخوش

 

 تبلیغات ۳.۳

  آگهی و تبلیغات ۳.۳.1

 شی، افزاتوکن ققنوس فیک دیجذب کاربران جد یتالش برا ،یغاتیتبل یهانیکمپ فیققنوس، تعر یاجتماع یهاشبکه تیریمد

در  تتوانس شرکت نیققنوس است. ا بنیاددبیرخانه  یاصل یهاتیمسئول ازآن  یهاققنوس و توکنشبکه  نهیدر زم یعموم یآگاه
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 نینفر برساند. همچن 22000از  شینفر به ب 2000را از کمتر از  یاجتماع یهاققنوس در شبکه دنبال کنندگانتعداد  1۳۹۹سال 

 یتعداد اعضا شیدر نظر دارد تا با افزا دبیرخانه گذشت. کاربر 40.000از مرز  زیققنوس ن فعال شبکه یهاحسابمدت، تعداد  نیدر ا

را  قنوسق نیو جامعه مخاطب  .رسانی برای آشنایی هرچه بیشتر مردم با شبکه ققنوس انجام دهدآگاهیخود،  تالیجیدبازاریابی  میت

 دیمصورت گرفته ا زبانانیم برخی از که با یبا توجه به تعامالت مثبت نیهمچنبرساند. هزار نفر  50از  شیبه ب یاجتماع یهادر شبکه

 .میجلوتر حرکت کن شدهینیبشیپ، از اهداف 1400در سال  میبتوان زبانان،یمشترک با م یغاتیتبل یهانیکمپ یدر صورت اجرا است

  کتب و نشریات ۳.۳.2

 یاهتوکن یستیققنوس، چ یستیشبکه ققنوس با چ نیو ناشر زبانانیآموزش عموم مردم و کارمندان م رینظ ییهادغدغه

 ران،یدر ا نیحوزه بالکچ نیققنوس، تعامل با فعال یدادهایققنوس، انعکاس رو یو آت یبا محصوالت و خدمات جار ییققنوس، آشنا

ر د کپارچهی یمحتوا جهت انتشار محتوا دیو تول شدهعیتوز دفتر کل یفناور نهیزمدر  یو خبر یآموزش یو انتشار محتوا دیتول

با  پنج نسخه ماهنامه تاکنونو  ردیماهنامه ققنوس بگ دیبه تول میققنوس تصم یققنوس، باعث شده تا آکادم یاجتماع یهارسانه

 ،یزبانک مرک تالیجیارز د ،یجمع یمال نیتأم ،کردن امالک زیققنوس، توکنا یهاشبکه و توکن یمانند معرف یموضوعات مختلف

 تیهمچون اسناد و هو یحول موضوعات زین یواحد در نظر دارد در سال آت نیا. و عرضه کرده است دیهوشمند تول یقراردادها

 دیتول رگی، دوازده نسخه ماهنامه دشدهعیتوز دفتر کلو  نیبالکچ یایموضوعات روز دن ریو سا اءیاش نترنتیا ،یشمول مال تال،یجید

 .دیو عرضه نما

  دادهایرو ۳.۳.۳

 سازمیتصم یبه نهادها یرسانجهت کمک مؤثرمناسب و  یمحتوا دیققنوس، تولدبیرخانه بنیاد  یهاتیمأموراز  یکی کهییازآنجا

 و مسائلبا توجه به  ،بارکیمنظم و هر دو ماه  صورتبهتالش دارد  رونیازااست،  نیو بالکچ شدهعیتوز دفتر کل یدر حوزه فناور

مرتبط اقدام کند.  یدادهایرو یققنوس، نسبت به برگزار یبرنامه توسعه محصوالت آت زیو ن رانین ایروز جامعه بالکچ یهادغدغه

 تیهو اسناد و دادیرو یبرگزار یو برا برگزارشده تیبا موفق "ضرورت؟ ایفرصت  د،یتهد ؛یبانک مرکز تالیجیارز د" دادیرو تاکنون

 ریو سا انریرمزارزها در اقتصاد ا بیارزش، کاهش آس نترنتیکردن امالک، ا زیوکنااست. ت گرفتهانجامالزم  یزیربرنامه زین یتالیجید

 خواهد بود. دادیرو یبرگزار یموارد جزء موضوعات آت

 2هکاتون  ۳.۳.4

ها رکتش ریتوسط سا یبا شبکه ققنوس و توسعه خدمات و محصوالت ققنوس یبه همراه یجامعه رمزارز کیتحر گر،ید ییاز سو

 نیققنوس است. در هم دبیرخانه بنیاداز اهداف  گرید یکی ها،میت ریخالقانه موجود در سا یهادهیاستفاده از ا منظوربه هااستارتاپو 

 برگزارو محصول  میت 16ققنوس با حضور  شدهعیتوز دفتر کلبر  یتوسعه محصول مبتن دادیرو نیاول ،1۳۹۹سال  ماهبهمنراستا در 

 یبرگزار اتیها تعلق گرفت. با توجه به تجرببه آن هیته عنوانبه مانیهزار پ 60برتر انتخاب و  یهامیت عنوانبه میسه ت تیدرنهاشد و 

 یشتریب یو گستردگ تیفیبا ک 1400را در سال  2ققنوس در نظر دارد، هکاتون  مختلف، یهامیو استقبال ت دادیرو نیدوره ا نیاول

 برگزار کند.
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 یشنهادیبودجه پ 4

. در این بودجه دهدیمبرای تحقق این برنامه را نمایش  ازیموردندر بخش پیشین، جدول زیر بودجه  ذکرشدهبا توجه به برنامه 

 است.  ذکرشدهیک به تفک هابرنامهبرای تحقیق هر یک از  ازیموردنریالی  یهانهیهز

 

 
 مبالغ به میلیون ریال است* 

 است. ازیموردنپیمان  60.000مبلغ  درمجموعبرای پرداخت جایزه هکاتون، ** 

 

 شود.ها در ادامه تقدیم میهای ساالنه دبیرخانه، هزینه نیروی انسانی است، جدول این هزینههزینهبا توجه به این که بیشتر 

 های نیروی انسانیهزینه

 

 .* مبالغ به میلیون ریال است

 اند.سرباره محاسبه شدهها با هزینهحقوق**

 

است.  شدهینیبشیپکلیدی عملکرد هر میزبان  یهاشاخص، مدلی تعاملی بر اساس به فعالیت بیشتر هازبانیمترغیب  منظوربه

درصد برخوردار شوند.  5/۳7با فعالیت هر چه بیشتر، از کاهش مبلغ حق عضویت فصلی خود تا سقف  توانندیم هازبانیمدر این مدل 

جمع 4 فصل 

درآمدهزینهدرآمدهزینهدرآمدهزینهدرآمدهزینه

    3,500    3,500    3,500   3,500هزینه های توسعه هسته و زیرساخت

        700        700        700       700هزینه های نظارت و پایش شبکه

      1,000      1,000     2,500    2,500هزینه های توسعه برنامه هوشمند

       800       800       800      800مذاکره و جذب میزبانهای جدید

       800       800       800      800اعتباربخشی و توسعه کاربردهای 

        700        700        700       700مذاکره با نهادهای حاکمیتی

     1,250     1,250     1,250    1,250هزینه آگهی و تبلیغات 

     1,200     1,200     1,200    1,200هزینه های تولید محتوی 

        -     4,000        900       -هزینه برگزاری هکاتون

     1,700     1,700     1,500    1,500هزینه برگزاری رویداد

     1,500     1,500     1,500    1,500کتب ونشریات 

60100   13,150   17,150  15,350 14,450کل هزینه

11,37012,99516,24319,49260100حق عضویت قابل دریافت در فصلکل درآمد

زمستانپاییزتابستانبهار
عنوان سرفصل

هزینه

جمع ساالنهمتوسط حقوق ساالنه مدیرتعداد مدیرمتوسط حقوق ساالنهتعداد کارشناسعنوان

        14,000                                              4,200             1                        1,960                   5توسعه هسته و زیرساخت

ظارت و پایش شبکه           2,940                                              1,890             1                        1,050                   1ن

        10,200                                              3,900             1                        2,100                   3توسعه برنامه هوشمند

انهای جدید ره و جذب میزب           3,199                                              2,009             1                        1,190                   1مذاک

اربردهای            3,199                                              2,009             1                        1,190                   1اعتباربخشی و توسعه ک

میتی ا نهادهای حاک ره ب           2,809                                              1,619             1                        1,190                   1مذاک

ید محتوی            5,010                                              2,210             1                        1,400                   2تول

ل مع ک         41,356ج



بنیاد ققنوس 1400برنامه و بودجه سال  20  
 

 

 

د، در صورت انتشار دومین درص 10در مدل تعاملی پیشنهادی، هر میزبان در صورت انتشار اولین توکن خود در هر فصل به میزان 

. از دیگر ردیگیمدرصد از حق عضویت آن فصل تخفیف  5/17درصد و در صورت انتشار سومین توکن به میزان  15توکن به میزان 

درصد از حق عضویت خود را تخفیف گرفته و چنانچه تعداد کاربران  10کاربر جدید، میزبان معادل  10.000سو، در صورت جذب 

درصدی  20مشمول تخفیف  درمجموعدرصد عالوه بر قبلی تخفیف خواهد گرفت و  10نفر برسد،  50.000فصل مزبور به جدید او در 

 در خصوص کاربران خواهد شد.

که  ییهازبانیمکه  صورتنیبد. گردندیمبا افزایش حق عضویت مواجه  اندنداشتهکه فعالیت مناسبی  ییهازبانیمدر مقابل  

درصد بیشتر از حق عضویت پایه بپردازند و در صورت  10 ستیبایمکاربر جدید جذب نمایند،  1000حداقل  فصلکینتوانند در 

، اعالم عمومی منتشرشده یهاتوکن. مبنای محاسبه گرددیمدرصد دیگر نیز بر این قیمت افزوده  10توکن، عدم توفیق به انتشار 

سپیدنامه توکن به همراه بررسی زمان انتشار توکن بر روی شبکه است. تعداد کاربران نیز بر اساس تعداد کاربرانی که پارامتر 

HomeDomain  گرددیمحساب خود را به آدرس میزبان ارجاع داده باشند محاسبه. 

 یهابانزیمدبیرخانه( بیش از تعداد  جزبهفعال ) یهازبانیمه تعداد است که با افزایش هر میزبان جدید به شبکه، چنانچ ذکرانیشا

، مبلغ حق عضویت پایه هر میزبان شدهینیبشیپدر آن فصل باشد، به ازای هر واحد از تفاضل تعداد واقعی و تعداد  شدهینیبشیپ

لغ دریافتی توسط دبیرخانه تعدیل گردیده و به ، مباهازبانیمیابد. بدین ترتیب با افزایش تعداد درصد کاهش می 10در فصل بعد 

 اقاتف شده ینیبشیپ برنامه مطابق هازبانیم تعداد شیافزا که یصورت در از دیگر سو، .گرددیمبیشتری تقسیم  یهازبانیمتعداد 

 .شد خواهد اخذ مبالغ نیا موجود زبانانیم از و شده اعالم رخانهیدب طرف از بودجه هیالحاق آخر فصل در فتد،ین

 

 

 .* مبالغ به میلیون ریال است

 گردد.اخذ می ی فعالهاپیمان در پایان فصل تابستان از کلیه میزبان 60.000مبلغ  درمجموع** برای پرداخت جایزه هکاتون، 

 خواهد شد.را شرکت ققنوس تقبل کرده و در فصل پایانی از اضافه درآمد برداشته نخست سال *** کسری تراز بودجه در سه فصل 

فصل

تعداد میزبان های فعال

پرداختنیتخفیفپرداختنیتخفیفپرداختنیتخفیفپرداختنیتخفیفعنوان

    1,624    1,624    1,624    1,624حق عضویت پایه هر میزبان

       162       162       162       162افزایش 10% در صورت عدم انتشار توکن در فصل

       162       162       162       162افزایش 10% در صورت جذب کمتر از 1000 کاربر جدید در فصل

       162       162       162      162کاهش 10% در صورت انتشار توکن اول در فصل

         81         81         81        81کاهش 5% در صورت انتشار توکن دوم در فصل

         41         41         41        41کاهش 2/5 % در صورت انتشار توکن سوم در فصل

       162       162       162      162کاهش 10% در صورت جذب بیشتر از 10.000 کاربر جدید در فصل

       162       162       162      162کاهش 10% در صورت جذب بیشتر از 50.000 کاربر جدید در فصل

    1,949       609    1,949       609    1,949       609    1,949      609جمع کل

ش ها
افزای

ش ها
کاه

زمستان

781012

پاییزتابستانبهار



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :سهپیوست 
 1400سال دبیرخانه برای برنامه و بودجه پیشنهادی جزییات 



 

مدیرعامل

برنامه و بودجه

رئیس هیات مدیره

1400/12/29سال مالی منتهی به 

بنیاد ققنوس



جمعسه ماهه چهارمسه ماهه سومسه ماهه دومسه ماهه اولدرصد تحققعملکرد دوازده ماههبودجه

11,370,000,00012,994,285,71416,242,857,14319,491,428,57160,098,571,429حق عضویت

3,080,000,0002,355,714,286907,142,8576,342,857,143کسری بودجه توسط شرکت

0014,450,000,00015,350,000,00017,150,000,00019,491,428,57166,441,428,571(1)جمع كل دريافت ها 

دريافت های نقد

توضیحات شرح
1400/9/30سال منتهی به 1399/12/29سال منتهی به 

. عدد باشد19 ،و ۱۵، ۱۱، ۸ عدد باشد و در حالت خوشبینانه به ترتیب ۱۲ و۱۰ ، ۸ ،۷ به ترتیب ۱۴۰۰تعداد میزبان ها ی فعال شبکه ققنوس عالوه بر دبیرخانه پیش بینی می شود در بهار، تابستان،پايیز و زمستان 

.در صورت عدم تحقق حداقل تعداد میزبان ها حق عضويت بیشتری از میزبان های موجود دريافت خواهد گرديد

.حق عضويت بدون در نظر گرفتن تخفیف و جريمه است



جمعسه ماهه چهارمسه ماهه سومسه ماهه دومسه ماهه اولدرصد تحققعملکرد دوازده ماههبودجه

3,500,000,0003,500,000,0003,500,000,0003,500,000,00014,000,000,000هزینه های توسعه هسته و زیرساخت

700,000,000700,000,000700,000,000700,000,0002,800,000,000هزینه های نظارت و پایش شبکه

2,500,000,0002,500,000,0001,000,000,0001,000,000,0007,000,000,000هزینه های توسعه برنامه هوشمند

800,000,000800,000,000800,000,000800,000,0003,200,000,000مذاکره و جذب میزبانهای جدید

800,000,000800,000,000800,000,000800,000,0003,200,000,000اعتباربخشی و توسعه کاربردهای 

700,000,000700,000,000700,000,000700,000,0002,800,000,000مذاکره با نهادهای حاکمیتی

1,250,000,0001,250,000,0001,250,000,0001,250,000,0005,000,000,000هزینه آگهی و تبلیغات 

1,200,000,0001,200,000,0001,200,000,0001,200,000,0004,800,000,000هزینه های تولید محتوی 

0900,000,0004,000,000,00004,900,000,000هزینه برگزاری هکاتون

1,500,000,0001,500,000,0001,700,000,0001,700,000,0006,400,000,000هزینه برگزاری رویداد

1,500,000,0001,500,000,0001,500,000,0001,500,000,0006,000,000,000کتب ونشریات 

6,342,857,1436,342,857,143بازپرداخت کسری بودجه

0014,450,000,00015,350,000,00017,150,000,00019,492,857,14366,442,857,143(2)جمع كل پرداخت ها 

(1,428,571)(1,428,571)00000دریافت ها و پرداختها (کسری)مازاد 

0(3)اضافه مي شود موجودی اول دوره 

1428571-1428571-00000(1)+(3)-(2)مانده پایان دوره 

.کسری تراز بودجه در سه فصل نخست سال توسط شرکت ققنوس تقبل شده و در فصل پایانی از اضافه درآمد برداشت خواهد شد

پرداخت های نقد

شرح
1400/12/29سال منتهی به 99/12/29سال منتهی به 

توضیحات

:توجه

.درصورت وجود مواردی جز موارد ذکر شده در جداول فوق سطر جدید اضافه گردد

.درصورت لزوم به توضیحات بیشتر، قسمت توضیحات تکمیل گردد

. پیمان در پایان فصل تابستان از کلیه میزبان های فعال اخذ می گردد۶۰،۰۰۰برای پرداخت جایزه هکاتون در مجموع مبلغ 



درصد تحقق ماهه12عملکرد بودجه

00

مجموعغیرنقدنقددرصد تحقق ماهه12عملکرد بودجه

41,356,000,000       41,356,000,000                                      
18,744,000,000       18,744,000,000                                      

0-                      60,100,000,000       060,100,000,000                                      
-                                                      
-                                                      
-                                                      

:رئیس هیئت مدیره:مدیرعامل

:تاریخ و امضاء:تاریخ و امضاء

:راهنما

.می باشد... بدیهی است هزینه نیروی انسانی ستاد، شامل هزینه نیروی انسانی مربوط به امور پشتیبانی، همکاران اداری، نگهبانی و . منظور از هزینه نیروی انسانی صف، هزینه آن دسته از نیروی انسانی می باشد که به طور مستقیم در ایجاد ارزش برای مشتریان و ارایه محصوالت و خدمات درگیر هستند

.منظور از هزینه برون سپاری در گروه، هزینه ای است که بابت دریافت خدمات و محصوالت از سایر شرکت های گروه ایجاد می شود

.مشمول این شاخص نمی شود... در واقع برون سپاری های مرتبط با امور پشتیبانی مثل ایاب و ذهاب و . منظور از هزینه های مرتبط با برون سپاری انجام تعهدات، آن دسته از برون سپاری های خارج از گروه می باشد، که جهت انجام مفاد تعهدات به مشتریان انجام می شود

.در صورت نیاز و جهت افشای هزینه های دیگر، سطر جداگانه ای به لیست فوق اضافه شود

انتقال به بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

حق عضویت

شاخص

شاخص های بهای تمام شده

1400/12/29سال مالی منتهی به 1399/12/29سال مالی منتهی به 

بودجه

60,100,000,000                                                                                                    

مجموع

شاخص های مکمل صورت و زیان

توضیحات

هزینه اگهی و تبلیغات

شاخص های هزینه ای

هزینه حقوق و دستمزد

شاخص
1400/12/29سال مالی منتهی به 99/12/29سال مالی منتهی به 

0

توضیحات

انتقال به بهای تمام شده دارایی های نامشهود
انتقال به هزینه های عمومی

مجموع



مجموعسه ماهه چهارمسه ماهه سومسه ماهه دومسه ماهه اول

1137000000012995000000162430000001949200000060100000000

مجموعسه ماهه چهارمسه ماهه سومسه ماهه دومسه ماهه اولنام محصولخط کسب وکار

      6,497,142,857         1,624,285,714         1,624,285,714         1,624,285,714        ۱1,624,285,714حق عضویت عضو کسب و کار

      6,497,142,857         1,624,285,714         1,624,285,714         1,624,285,714        ۲1,624,285,714حق عضویت عضو 

      6,497,142,857         1,624,285,714         1,624,285,714         1,624,285,714        ۳1,624,285,714حق عضویت عضو 

      6,497,142,857         1,624,285,714         1,624,285,714         1,624,285,714        ۴1,624,285,714حق عضویت عضو 

      6,497,142,857         1,624,285,714         1,624,285,714         1,624,285,714        ۵1,624,285,714حق عضویت عضو 

      6,497,142,857         1,624,285,714         1,624,285,714         1,624,285,714        ۶1,624,285,714حق عضویت عضو 

      6,497,142,857         1,624,285,714         1,624,285,714         1,624,285,714        ۷1,624,285,714حق عضویت عضو 

      4,872,857,143         1,624,285,714         1,624,285,714         ۸1,624,285,714حق عضویت عضو 

      3,248,571,429         1,624,285,714         ۹1,624,285,714حق عضویت عضو 

      3,248,571,429         1,624,285,714         ۱۰1,624,285,714حق عضویت عضو 

      1,624,285,714         ۱۱1,624,285,714حق عضویت عضو 

      1,624,285,714         ۱۲1,624,285,714حق عضویت عضو 

1137000000012994285714162428571431949142857160098571429

:مدیرعامل

:تاریخ و امضاء

:رئیس هیئت مدیره

:تاریخ و امضاء

:توجه

. درصد ارزش کل لیست باشد80اقالم در لیست فوق شامل حداقل 

1400/12/29بودجه درآمد عملیاتی سال منتهی به 

حق عضویت

درآمد عملیاتی به تفکیک محصوالت

مجموع



انتهای دورهابتدای دوره

مذاکره و جذب میزبانهای جدید712تعدادتعداد میزبانان12توسعه میزبانی1

توسعه هسته و زیرساخت02بروزرسانی هابروزرسانی هسته۲توسعه هسته2

نظارت و پایش شبکه0۹۹.۹۵درصدپایداری شبکه۹۹.۹۵تحقق پایداری شبکه3

توسعه برنامه هوشمند05تعدادقرارداد هوشمند روی شبکه۵توسعه برنامه هوشمند4

اعتباربخشی و توسعه کاربردها 03تعدادتعداد توکن کاربردی روی شبکه۳انتشار توکن های کاربردی توسط میزبانان5

مذاکره با نهادهای حاکمیتی01تعدادسند پیشنویس مقررات۱تهیه پیش نویس قوانین و مقررات6

تولید محتوی 010تعدادشماره های منتشر شده۱۰انتشار مجله ققنوس7

برگزاری رویداد04تعداد رویداد۴برگزاری ۴برگزاری رویداد8

برگزاری هکاتون01تعدادبرگزاری هکاتون۱برگزاری هکاتون9

9

:رئیس هیئت مدیره:مدیرعامل

:تاریخ و امضاء:تاریخ و امضاء

ضریب وزنی برنامه در تحقق هدف راهبردی

اهداف راهبردی

ف
دی

ر

هدف راهبردی کمیهدف راهبردی
شاخص 

اندازه گیری

فرمول 

شاخص

واحد 

شاخص

مقدار شاخص
برنامه تحقق



پایانآغاز
تا ابتدای 

دوره

در انتهای 

دوره
سه ماه چهارمسه ماه سومسه ماه دومسه ماه اول

ابتدای 

دوره

سه ماه 

اول

سه ماه 

دوم

سه ماه 

سوم

سه ماه 

چهارم

   3,500,000,000   3,500,000,000      3,500,000,000      3,500,000,000   14,000,000,000فنیتوسعه هسته و زیرساخت1

      700,000,000      700,000,000         700,000,000         700,000,000     2,800,000,000فنینظارت و پایش شبکه2

   1,000,000,000   1,000,000,000      2,500,000,000      2,500,000,000     4,500,000,000فنیتوسعه برنامه هوشمند3

      800,000,000      800,000,000         800,000,000         800,000,000     3,200,000,000کسب و کارمذاکره و جذب میزبانهای جدید4

      800,000,000      800,000,000         800,000,000         800,000,000     3,200,000,000کسب و کاراعتباربخشی و توسعه کاربردهای 5

      700,000,000      700,000,000         700,000,000         700,000,000     2,800,000,000کسب و کارمذاکره با نهادهای حاکمیتی6

   1,200,000,000   1,200,000,000      1,200,000,000      1,200,000,000     4,800,000,000دیجیتال مارکتینگتولید محتوی 7

35,300,000,0000010,200,000,00010,200,000,0008,700,000,0008,700,000,000مجموع

:رئیس هیئت مدیره:مدیرعامل

:تاریخ و امضاء:تاریخ و امضاء

:توجه

.پروژه، خط کسب وکار، هزینه کل، و زمان آغاز و پایان تکمیل شوند/ در ارتباط با برنامه های تحقیق و توسعه، کافیست ستون های عنوان برنامه

میزان پیشرفتهزینه در این دورههزینهزمان

هزینه کل

پروژه ها/ برنامه های راهبردی

ف
دی

ر

روش تامین مالیIRRخط کسب وکارپروژه/ عنوان برنامه



سه ماه چهارمسه ماه سومسه ماه دومسه ماه اول

9,372,000,0004,686,000,0004,686,000,0004,686,000,0004,686,000,000بازاریابیتبلیغات آنالین1

4,686,000,000بازاریابیبرگزاری رویدادهای دوره ای ققنوس2

3,748,800,000بازاریابی(مسابقه توسعه محصول بر شبکه ققنوس)هکاتون ققنوس 3

937,200,000بازاریابیجوایز کمپین های توکن وفاداری4

5

6

7

8

9

10

18,744,000,0004,686,000,0004,686,000,0004,686,000,0004,686,000,000مجموع

:رئیس هیئت مدیره:مدیرعامل

:تاریخ و امضاء:تاریخ و امضاء

توضیحات

Brandingبرنامه های بازاریابی، تبلیغات و 

توزیع هزینه در دوره

ف
دی

ر

هزینه کلخط کسب وکارعنوان برنامه

روش 

تامین 

مالی



/ تعداد در چارت

برنامه مصوب
سه ماهه چهارمسه ماهه سومسه ماهه دومسه ماهه اولتعداد موجود

5555

2222

14141414

21212121

مجموعسه ماهه چهارمسه ماهه سومسه ماهه دومسه ماهه اول

3,582,000,000    3,582,000,000    3,582,000,000     3,582,000,000     14,328,000,000   

877,250,000      877,250,000      877,250,000       877,250,000       3,509,000,000     

5,880,000,000    5,880,000,000    5,880,000,000     5,880,000,000     23,520,000,000   

010,339,250,000  10,339,250,000  10,339,250,000   10,339,250,000   41,357,000,000   

مجموعسه ماهه چهارمسه ماهه سومسه ماهه دومسه ماهه اول

4,630,788,115          6,693,498,333      6,693,498,333      6,693,498,333       6,693,498,333       26,773,993,330   

386,305,361             558,378,882         558,378,882         558,378,882          558,378,882          2,233,515,527     

977,354,409             1,412,701,239      1,412,701,239      1,412,701,239       1,412,701,239       5,650,804,955     

418,604,846             605,065,654         605,065,654         605,065,654          605,065,654          2,420,262,615     

124,358,983             179,752,695         179,752,695         179,752,695          179,752,695          719,010,781       

588,258,480             850,288,775         850,288,775         850,288,775          850,288,775          3,401,155,101     

27,372,003               39,564,422          39,564,422          39,564,422           39,564,422           158,257,689       

7,153,042,197        10,339,250,000  10,339,250,000  10,339,250,000   10,339,250,000   41,357,000,000   

-                      

-                      

-                      

:رئیس هیئت مدیره:مدیرعامل

:تاریخ و امضاء:تاریخ و امضاء

انتقال به بهای تمام شده دارایی های نامشهود

انتقال به هزینه های عمومی

:توجه

.را در این لیست ذکر کنید (...مدیر فنی، کارشناس توسعه نرم افزار و )در صورتی که پست های سازمانی قابل تفکیک به سطوح سازمانی نیستند، مشاغل افراد - 1

.در صورت وجود هزینه رفاهی دیگری، با افزودن سطر مجزا، اطالعات مربوط به این هزینه را وارد نمائید- 2

. درصد کل هزینه ها را وارد نمائید5، هزینه های معادل حداکثر "سایر"در سطر - 3

توضیحات

توضیحات

نرخ افزایش داخلی نرخ افزایش قانونی

توضیحات

غذا

بیمه تکمیلی

پاداش

عیدی

مجموع

انتقال به بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

شرح هزینه

حق الزحمه مشاورین

مشاغل سازمانی/ سطح

1400/12/29پیش بینی در سال مالی منتهی به 

1400/12/29پیش بینی در سال مالی منتهی به 

حقوق و مزایای قانونی

اضافه کار

عملکرد منتهی به 

99/12/29

مفروضات افزایش حقوق

99/12/29منتهی به 

عملکرد و پیش بینی منابع انسانی

مدیر

سرپرست

کارشناس

مجموع

حقوق و دستمزد

مشاغل سازمانی/ سطح

مجموع پرداختی 

منتهی به 

1398/6/31

1400/12/31پیش بینی در سال مالی منتهی به 

مدیر

سرپرست

کارشناس

مجموع

تعداد نیروی انسانی
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