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 مقدمه

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

غازین گزارش دبیرخانه شامل کند. بخش آرا تقدیم می 1400در سال  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 شدهپرداختهکه در بخش نخست این گزارش به آن  شدهانجامهای از دیگر فعالیت

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

ی مختلف فنی، توسعه هاجنبهست. این برنامه از پیشنهاد داده شده ا 1401در بخش بعد، برنامه دبیرخانه بنیاد برای سال 

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

 . گرددیمحق عضویت از اعضای بنیاد اخذ 

 دبیرخانه  1400عملکرد  1

های مختلف ها در بخشدهد این فعالیترا پوشش می 1400نه بنیاد ققنوس در سال های دبیرخاگزارش پیش رو اهم فعالیت

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

 های حوزه فنیفعالیت 2.1

 شده در هسته شبکههای انجامتوسعه 1.1.1

 د ش یسازآمادهدر شبکه ققنوس  یریکارگبه ینسخه شبکه استالر برا نیوس: آخرهسته ققن 17.3.0 شیرایو یسازآماده

ناشر  اتیعمل نیاست. با استفاده از ا Clawback اتیاضافه شدن عمل یقبل هنسخه نسبت به نسخ نیا رییتغ نیترمهم

ده شبازگرداند. توکن خارجکاربر خارج کرده و به حساب خود  ابمنتشرشده توسط حساب خود را از حس یهاتوکن تواندیم

پرچم  استفاده است که قابل یدر صورت یژگیو نی. استیاستفاده نو قابل شودیصورت سوزانده م نیبه ا

AUTH_CLAWBACK_ENABLED باشد. شده میحساب ناشر تنظ یبرا 

 یبر فضا تواندیاست که م یدیجد یهاتیقابل یدارا استالرپروتکل  13: نسخه 13 یهاشیرایپروتکل و نسخه به و یارتقا 

  د.یرا برطرف نما نیشیمشکالت پ یوکار اثر گذاشته و برخکسب

 Fee Bump: تیاضافه شدن قابلبه توانیجمله م نیاز ا Fee bump  اشاره کرد که مطابق باCAP-15  شبکه استالر

نوز در که ه یاامضاشده شیاز پ یهانشتراک یتراکنش برا نهیامکان پرداخت هز ت،یقابل نیاست. با توجه به ا افتهیتوسعه

 لیمثالً به دل ل،یکه به هر دل یطیدر شرا کهیکه درصورت شودیباعث م تیلقاب نیاند به وجود آمده است. انشدهشبکه ثبت

 یرگیامضاشده با کارمزد کم، در صف انتظار نماند و حساب د شیتراکنش از پ کیو  ابدی شیازدحام شبکه، کارمزدها افزا

 .ردیکارمزد آن تراکنش را به عهده گ نهیتواند هزب

  در نسخه جدید هورایزن مفهومی به نامcaptive core ی زیر در این سرویس وجود دارد:هاتیقابلکه  شدهمطرح 
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o  ستینی یک هسته مجزا اندازراهی سرویس هورایزن دیگر نیازی به اندازراهجهت. 

o ی اندازراهی هورایزن در زمان سازهمگامدر حافظه رم، سرعت  شدهعیتوزی اطالعات دفتر کل سازرهیذخ لیبه دل

 است. افتهیشیافزااولیه 

o شدهعیتوز دفتر کلی تمامی اطالعات سازرهیذخهورایزن، دیگر نیازی به  جوارهمحذف پایگاه داده هسته  لیبه دل 

 .ستین سکیهارددی بر رو

o ی سازهمگامی مجدد آن نیازی به اندازراهباشد، برای  رفعالیغسرویس هورایزن در یک بازه زمانی  کهیدرصورت

 .ردیپذیمی از آخرین لجر هورایزن صورت سازهمگامو  ستیناز لجر اولیه شبکه 

 هقراردادهای هوشمند اولی یسازادهیپ  2.1.2 

قرارداد  طیشرا ،یسنت یها. اما برخالف قراردادکندیم نییتوافق را تع کی طیشرا ،یقرارداد هوشمند، مانند هر قرارداد

 ،نیکوتیبپشت  یاصل دهیهوشمند ا یاردادها. قرشوندیاجرا م ومیمانند اتر نیچبالک کی یکد بر رو صورتبههوشمند 

و  یتا امکان خودکارساز دهند،یبانک را گسترش م کیمانند « اعتمادقابل یواسطه»پول بدون  افتیارسال و در یعنی

 کهییاازآنجباشد، ممکن سازند.  دهیچیچقدر پ نکهیاز ا نظرصرفتراکنش را  ایهر نوع معامله  باًیتقر منیکردن ا رمتمرکزیغ

 .دهندیرا ارائه م تیبدون محدود یو دسترس نانیاطم تیقابل ت،یامن شوند،یاجرا م ومیمانند اتر نیچبالک کی یها بر روآن

 :قرارداد هوشمند اجرا شده است 5 تاکنونققنوس کیف توکن در اثبات صحت عملکرد قراردادهای هوشمند،  منظوربه  

 مانیتوکن پ در آنکه  شودیم جادیحساب ا کیکه  کندیمعمل  صورت نیابه   keypair ساخت اکانت: ساخت اکانت -1

 .است یاتیتک عمل صورتبهو  شودیمکم  ییدارا از آناست که  یآن کس یامضاکنندهو  شودیمارسال 

2-  Paymentکه در شبکه  یگریدخودش کم شود و به حساب  ایکه از شخص سوم  کندیم جادیا ینفر قرارداد ک: ی

 .است یاتیتک عمل صورتبهو  شودیمکم  ییاست که از آن دارا یآن شخص یامضاکنندهموجود است انتقال دهد که 

3- account marge نیا بعدازآنکه  شودیم که پس از حذف خط اعتماد انجام گریحساب به حساب د کی : انتقال 

 .در شبکه وجود نخواهد داشت گرید مبدأحساب 

4-  manage data  :نیاستفاده از ا یاست. برا مشاهدهقابلداده دارد که  یسازرهیذخ یکوچک برا یفضا کی یهر اکانت 

آن  یکه رو یحساب. شودیم رهیذخ حساب یبر رو، مقدارو  دیکل صورتبه که میکنیماستفاده operation  فضا از

 .است یاتیتک عمل صورتبهو  است امضاکننده، شودیم رهیذخ تاید

چه  شودیممشخص  شودیم نییکه از اول تع یدر زمان یعنی کندیمقرارداد مانند چک عمل  نی: ادارمدتپرداخت  -5

 ود؟پرداخت ش یخیبرداشت شود؟ در چه تار یآن را برداشت کند؟چه مقدار یپرداخت شود؟ چه کس یتوکن
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 (KSC2) 2.0ی پروژه قرارداد هوشمند ققنوس سازادهیپی نقشه راه جهت سازمادهآ   2.1.3

 شدهفیاست. پروژه قرارداد هوشمند ققنوس در دو فاز تعر شدهلیتشک نفعیچند ذ نیچند تراکنش ماب یقرارداد هوشمند از توال

 یکاربران ققنوس یاستفاده براو در حال حاضر قابل اندشدهنییتع شیهوشمند، از پ یقراردادها یهااست، در فاز اول آن، تراکنش

 کیمنطق قرارداد هوشمند است و پس از اجماع در  یافزار که حاونرم کیها پس از اجراشدن ( تراکنشKSC2. در فاز دوم )است

در سال  2.0ارداد هوشمند ققنوس قر یمعمار ی. طراحشودیصورت خودکار در شبکه ققنوس اجرا مشده و بهحاصل یکنار رهیزنج

 توسعه ققنوس قرار خواهد گرفت. میتوسط ت یسازادهیآن در فاز پ یسازادهیسند پ یشده و پس از طراحگذشته انجام

 نظارت و پایش شبکه 1.1.4

o  فعال بودن اتصال وضعیتTCP دهی هستهپاسخ زمانو مدت( ها و واسط دسترسی سرویسHorizon روی پروتکل )

HTTPS ،هامیزبان ریخچه فعالیتتا (History )اطالع  هاآنو مشکالت شبکه به  شودیممستمر پایش  صورتبه

 .شودیمداده 

o ها در اجماع شبکه ققنوسنظارت بر وضعیت و میزان مشارکت نودهای میزبان 

ایش می دارند. در صورت عدم پاند و نیاز به نظارت و پایش دائهای کامپیوترییکی از انواع پیچیده شبکه رمتمرکزیهای غشبکه

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  ،ها امکان دو تکه شدن شبکه است. به همین منظور دبیرخانه شبکه ققنوسشبکه

، توسعه ابزارهای نظارتی اختصاصی شبکه رونیازا .ردیپذیساعت در روز و هفت روز هفته بر روی شبکه ققنوس انجام م 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 اج اطالعات مربوط به ساخت حساب کاربریاستخر 

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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 وکارهای بنیاد در حوزه کسبفعالیت 2.2

 های جدید دعوت از میزبان 2.2.1

ها دبیرخانه اقدام به دعوت از نهادهایی که پتانسیل ای نوپاست برای افزایش تعداد میزبانبکه ققنوس شبکهش کهییازآنجا

ی مذاکره شده و یا در حال مذاکره برای هازبانیمدر جدول زیر لیستی از دهد. شبکه ققنوس را دارند انجام میدر میزبان شدن 

 گردد.پیوستن به شبکه ققنوس مشاهده می

 

موافقت اصولی اخذ  

.  

 در حال مذاکره

 

 اخذ موافقت اصولی

 

مذاکره در حال  

 

 اخذ موافقت اصولی

 

 در حال مذاکره

 

 اخذ موافقت اصولی

 

 در حال مذاکره

 

 وزارت اقتصاد: آزمون طیدر مح ETPدر سازمان بورس و اوراق بهادار و سندباکس  ETPطرح 2.2.2

گیری رابطه مؤثر و پویا میان بازارها و های دیجیتال در بازار سرمایه، عالوه بر آنکه مانع از شکلراییفقدان بازار رسمی دابا توجه به 

رویۀ ارز از کشور را نیز در پی داشته است که اخیراً موجبات نگرانی شماری خروج منابع مالی از بازار سرمایه شده، خروج بی جهیدرنت

اندیشی در خصوص ضرورت چارهمراتب و با عنایت بهنظر به لذای را نیز پدید آورده است. از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالم

و  ETPبا ارسال طرح  دبیرخانههای دیجیتال، سازی و مدیریت بهینه بازار غیررسمی داراییالذکر و در راستای شفافنقیصه فوق

برای گرفتن مجوز از آن سازمان است. همچنین این طرح در  سازمان بورس و اوراق بهادار در تالش نیمسئولبرگزاری جلسات با 

 است. قرارگرفتهی موردبررس برگزارشدهمحیط آزمون وزارت اقتصاد مطرح گردیده و طی جلسات 

 مالی جمعی از شرکت فرابورس نیتأماخذ مجوز  2.2.3

امکان مشارکت مردم از سراسر و ستوار است ( اwebکه بر بستر وب )است  یمال یسپارجمعو  نوظهور یادهیپد یجمع یمال نیتأم

 مخصوص تیسا کی قیطرح خود را از طر دهیشکل است که فرد صاحب ا نیکار به ا ندیامر فراهم نمود. فرا نیتحقق ا یرا برا ایدن

ت اندک خود در آن با پرداخ یهزاران نفر با مشاهده طرح و بررس دیحالت صدها و شا نیدر ا کند،یم یمعرف ایکار به مردم دن نیا

ا قرار هها و طرحیک طرف ایده که در بگیرید در نظربرای توصیف بهتر مدل کار،  .کنندیموردنظر مشارکت م هیسرما نیجهت تأم
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 برهیکنند و در طرف دیگر جمعیت کثیری از مردم که با تککه توسط کارآفرینان و صاحبان ایده درخواست تأمین سرمایه می دارند

ها و پذیرش ریسک هر طرح نسبت به تأمین سرمایه طرح به میزان دلخواه شرکت البته دیدن آراء و مقایسه بین طرحخرد جمعی و 

که صاحب ایده به مدد آن بتواند طرح خود را معرفی و تأمین  پلتفرمیکنند. اما این فرایند بدون وجود بازیگر سوم ناقص است. می

گذاری داشته باشد. ها سرمایهها بتواند در طرحنظر و رصد کردن طرحهای موردنیاز و تبادلکننده نیز با دیدن مقیاسکند و تأمین

  .شودنامیده می عاملکه است به عهده طرف سوم  سکویییا  پلتفرمایجاد چنین 

مبتنی  یمال نیتأممالی از شرکت فرابورس شده است. سکوی ققنوس نخستین سکوی  نیتأمدبیرخانه ققنوس موفق به اخذ مجوز 

 ادرشدهصاست و این مجوز، نخستین مجوزی است که از سوی بازار سرمایه برای کاربردهای این فناوری  شدهعیتوزبر فناوری دفتر کل 

 است و نقش بسیار مهمی در رسمیت بخشی به شبکه ققنوس دارد. 

 مطابق الزامات بانک مرکزیکیف الکترونیک پول 2.2.4

عنوان  با یشده بانک مرکزاست که در چارچوب مقررات اعالم یابزار شدهعیتوزفناوری دفتر کل  کیف الکترونیک پول مبتنی بر

وزه حدر برطرف کردن مشکالت  ی، سع«پول در نظام پرداخت کشور کیالکترون فیو راهبران ک یاعتبار یهامؤسسه تیضوابط فعال»

 تواندیتوکن م نیاز ا یمقدار دیهر کاربر با خرو  شودیمیال صادر در چارچوب این مقررات، توکنی با پشتوانه ردارد. پرداخت خرد 

بکه متصل به ش ینترنتیو ا یحضور یهاانجام دهد و از فروشگاه نییپا اریبس نهیو با هز یسادگو خرد خود را به مرهروز یهاتراکنش

کاربر در  .شودیم سپردهعامل معادل آن نزد بانک است که مبلغ  شدهفیتعر الیر ونیلیبرابر ده م الیر توکن. هر واحد دینما دیخر

پول شخصی یا  فیافزار کشاپرک، حساب خود را شارژ کرده و با استفاده از نرم تمعتبر پرداخ یهابا کمک درگاه تواندیهر زمان م

درخواست  تواندیخود، م یبه خارج کردن پول از حساب ققنوس ازیدلخواه خود بپردازد و در صورت ن یهاانجام تراکنشتجاری، به 

 د شد.منتقل خواه یو یحساب بانکصورت مبلغ مزبور به نی. در ادیخود را ثبت نما یبه شماره شباتوکن مزبور  یالیانتقال معادل ر

ه ب یاختصاص یکد دوبعد شیتوکن ققنوس و نما فیافزار کبا نصب نرم توانندیم یدر هنگام پرداخت حضور یفروشگاه رندگانیپذ

خود را به  تیساوب توانندیم یسادگبه زین ینترنتیا رندگانیکرده و پذ افتیدر یرتماسیصورت غمبالغ موردنظر خود را به ،یترمش

 . ابزار مجهز سازند

ی کیف پول خود با این چارچوب، کیف پول شخصی و هاسامانهی ققنوس با استفاده از این مدل و تعریف یا منطبق سازی هازبانیم

ا ی متصل به شبکه رهازبانیمو امکان گردش و تبادل توکن ریال میان کیف پول کلیه  قرار دهندرا در اختیار کاربران خود تجاری 

 برای کاربران خود برقرار سازند. 

 تاتوکن بی2.2.5

نیست. هر واحد  معاوضهقابلاست و با یک واحد دیگر از آن  فردمنحصربهها است که هر واحد آن نوعی از توکن NFTتا یا بی  توکن

 هایها برای آثار هنری، کارتخاص داللت دارد. امروزه در دنیا  این نوع توکن رملموسیغتا بر یک نوع دارایی ملموس یا توکن بی

شوند. تا شناسنامه در شبکه ققنوس نیز با همین هدف صادر میهای بیو موسیقی و ... کاربرد دارند. توکن تیرایکپبازی، حق 

در سطح هسته شبکه، چارچوبی را ارائه داد  ازیموردنتا و انجام تغییرات های بیبرای انتشار توکن ازیموردندبیرخانه با طراحی مدل 

ورد م احرازکنندهتوانند با مراجعه به مراکز های گوناگون از قبیل آثار فرهنگی و هنری، آثار کلکسیونی و ... میدارایی صاحبانکه 
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رشناسی ها حاوی اطالعات کاو انجام کارشناسی بر روی اثر، توکن شناسنامه مربوط به آن اثر را دریافت نمایند. این توکن میزبان دییتأ

ارنده هستند و د فردفردبهی ندارند اما دارای قابلیت انتقال ریخردپذتا های بیگذاری و همچنین تصاویر اثر هستند. توکنو قیمت

های دارای صالحیت فنی و قانونی برای انجام کارشناسی و صدور نهاد احرازکنندهرود. مراکز ار میتوکن مالک اصلی اثر به شم

در خصوص میراث مستند سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نهاد احرازکننده  مثالعنوانبهشناسنامه برای آن نوع اثر خاص هستند. 

خیام  ی رباعیاتسینوهیحاشبرای یک جلد کتاب نفیس و خطی دیوان حافظ با تا رود. در حال حاضر نخستین توکن بیبه شمار می

در شبکه ققنوس این شناسنامه را  احرازکنندهاولین نهاد  عنوانبهدر شبکه ققنوس صادر شد. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 

 احراز کرده است.

 : مذاکره با وزارت تعاون در خصوص تعاونی مدیریت دارایی2.2.6

با وزارت تعاون، کار  یها، همکاربستر عرضه امالک مازاد بانک یسازفراهم یققنوس در راستا یاز اقدامات صورت گرفته از سو یکی

 خیبوده است. اساسنامه مزبور در تار« مسکن نیانداز و تأمپس یشرکت تعاون» قالب اساسنامه  هیجهت ته یو رفاه اجتماع

ابالغ  رمجموعهیز رانیو به تمام مد دیمعاونت امور تعاون آن وزارتخانه محترم تائ یاز سو 91893نامه شماره  یط 02/06/1400

 .دیگرد

د ها هستنکه عمومًا از جنس امالک مازاد بانک یرنقدیغ یهاهیکشور و در قالب سرما یهابانک یگذارهیبا سرما یشرکت تعاون نیا

 شدهعیدفتر کل توز یصورت شفاف بر بستر فناوربه ستیبایشرکت م نیسهام ا خواهد شد. وفق قالب اساسنامه مزبور، کل لیتشک

شرکت  نیدرصد از سهام ا 49. ردیقرار گ یتعاون نیسهامداران ا اری)توکن( صادر شود و در اخت امسه تالیجید یو در قالب گواه

م ک اریبا مبالغ بس یامکان را خواهند داشت که حت نیاست و تمام افراد جامعه ا رعضویعنوان سهامدار غعرضه به عموم مردم بهقابل

 نیا یهاییدارا هیمند گردند. کلعنوان سهامدار شرکت بهرهبه یگذارهیسرما نیاز ا یناش دیو از عوا ندیها نماتوکن نیا دیاقدام به خر

. گرددیافشا م یصورت عمومن بهو اطالعات آ گرددیم یابیارز دیتجد یکارشناس ئتیتوسط ه بارکیهر سه ماه  یشرکت تعاون

 قیتزر هستند یشرکت تعاون نیا رمجموعهیکه ز ینواسط سازنده امالک مسکو یهابه شرکت زیها نحاصل از فروش توکن ینگینقد

 ای فرد منتقل وصورت فردبهاست، به شانیسهامدار یخود را که درواقع گواه یهاتوکن توانندیطرح سهامداران م نی. در اگرددیم

 .ندیعرضه نما دارانیها به خردر بازار توکن
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 هالیست شدن در صرافی2.2.7

صرافی مزدکس اضافه در حاضر با چندین صرافی مذاکره شده است، که در حال  مانیپلیست شدن  منظوردر طی این مدت به

 شده است.

 بنیاد برگزارشدهآموزشی و جلسات  یهاکارگاهبرگزاری رویدادها و 2.3 

 برگزاری بوت کمپ آموزشی میزبانان 2.3.1
 در زمینه های مختلف برگزاری بوت کمپ آموزشی میزبانان در دستور کار دبیرخانه قرار گرفت. هازبانیمبا توجه به نیازهای آموزشی 

وی ر یازستوکنهدف کلی از برگزاری این بوت کمپ آموزش میزبانان جدید در جهت نصب و نگهداری شبکه ققنوس و استفاده و 

 از: فنی، اقتصادی و حقوقی. اندعبارت. در این راستا این هدف در سه محور کلی دنبال شد که بوده استاین شبکه 

با سخنرانی آقای دکتر فاطمی دبیر بنیاد آغاز گردید که ایشان نقشه راه و رویکردهای کالن  16برنامه روز نخست رویداد، از ساعت 

در دبیرخانه را ارائه  شدهانجامی هاتیفعالشرکت ققنوس، آقای دکتر صمدی گزارش  مقامقائمادامه،  این شبکه را بیان کردند. در

 . برگزار شدی فنی و اقتصادی و حقوقی در سه نشست جداگانه هامیتی مختلفی برای هاکارگاهکردند. در روز دوم و سوم، 

ه ایشان ی شبکه ققنوس بهادستورالعملنا شدند و زیرساخت فنی و با اکوسیستم ققنوس آش کنندگانشرکتدر کارگاه فنی، ابتدا 

توانستند یک نسخه مستقل از  کنندگانشرکتی مختلف شبکه تشریح گردید و هر یک از هاهیالآموزش داده شد. در این کارگاه، 

 ی نمایند. اندازراهیی نصب و تنهابههسته شبکه را 

مفاهیم اولیه و الزامات فنی و حقوقی شبکه ققنوس آشنا شدند و در ادامه در خصوص انواع با  کنندگانشرکتدر کارگاه اقتصادی،  

مربوط به ثبت دفاتر مالی برای ایشان تشریح گردید و  مسائل ازآنپسی اطالعات الزم را کسب کردند. سازتوکنتوکن و فرایند 

 زبان متبوع خود شدند.هر یک از ایشان موفق به تنظیم سپیدنامه اختصاصی برای می تیدرنها

از  دهشمطرحجدید  مسائلو  هاچالشکارگاه حقوقی بر بررسی سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان تمرکز داشت. با توجه به 

 تشریح گردید و ایشان با مبانی حقوقی و کنندگانشرکتبرای  هازبانیمساختار حقوقی این شبکه، چارچوب حقوقی کالن و ارتباط 

 ی واقع شد و ابهامات مربوطه مرتفع گردید.موردبررس کیبهکشبکه آشنا شدند. در ادامه بندهای سپیدنامه ی

ساعت آموزش به میزبانان ارائه شد که محتوای تصویری آن در قالب فیلم  30بوت کمپ ققنوس در بابلسر بیش از  روزهسهدر رویداد 

است. این محتوا، بسته آموزشی کاملی برای آشنایی با خدمات متنوع  شدهارسالکس تهیه، تدوین و برای میزبانان در قالب پکیج و ع

 شوند.  مندبهرهتوانند از آن شبکه ققنوس است که میزبانان جدید در آینده نیز می

 در ادامه نیز تصویری از بوت کمپ آورده شده است.
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 هاتهیکم زارشدهبرگجلسات 2.3.2

 دستور جلسه نام کمیته تاریخ

 فنی 21/7/1400

 جهت ارتقا هسته به نسخه پانزده ریزیبرنامه-1

 توکن فیک یاندازجهت راه هازبانیبرنامه م ارائه-2

 هسته شبکه نگیتوریبهبود مان-3

 حقوقی 21/7/1400

 اخذشده مجوزهای گزارش-1

 دیجد یقانون یهازنقشه راه مجو-2

 یحقوق هایظرفیت بر یمبتن دیمحصوالت جد یحطرا-3

 اقتصادی 21/7/1400

 یدر دفاتر مال مانینحوه ثبت پ یهماهنگ-1

 مانیو فروش پ گذاریقیمتمدل  یهماهنگ-2

 دیجد هایتوکن یدر عرضه  هامیزبانبرنامه  ارائه-3

 مانیپ یبازارگردان-4

 حقوقی 30/9/1400
 یاز بانک مرکز یحقوق هایپیگیریگزارش در خصوص  ارائه-1

 گران میاز تنظ یحقوق یریگیپ یدر خصوص راهکارها نظرتبادل-2

 اقتصادی 30/9/1400

 خود یاختصاص توکن خصوص در زبانیهر م ندهیارائه برنامه نما-1

 توکن فیک خصوص در زبانیهر م ندهیارائه برنامه نما-2

 سازوکار ثبت فروش توکن در دفاتر بندیجمع-3

 مانیپ یدر بازارگردان مشارکت -4
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 چین در ایرانتوکن تاک؛ بستر آموزش و گفتمان فناوری بالکبرگزاری رویداد  2.3.3

فراوان این فناوری در صنایع مختلف از جمله رمزارزها باعث شده تا این فناوری انقالبی اهمیتی  کاربردهایچین و توسعه فناوری بالک

مجموعه « مرکزنوآوری باز پرابلم»و « اوپکس»آکادمی شرکت ققنوس با همکاری . ن داشته باشدویژه در آینده اقتصادی و فناوری جها

ریزی کرده و با این کار بستری مرور و بررسی تحوالت حوزه فناوری بالکچین برنامه باهدف و« توکن تاک»رویدادهایی را با عنوان 

  5در  رویداد توکن تاک .است کرده ایجاد ساده یزبان به  ارزها راچین و رمزبرای آموزش و گفتمان تخصصی در حوزه فناوری بالک

مفاهیم  نیترمهممنظور بررسی به 22/12/1400و  09/12/1400و  27/10/1400و  13/10/1400و 29/09/1400دوره در تاریخ های

 با رمزارزها و چینبالک العات،اط فناوری بومستیز یآشنانام متخصصان از جمعی حضور با چینبالک فناوری حوزه و رخدادهای

  شدهبرگزارهمچنین، مرور جدیدترین اخبار صنعت بالکچین و ارز دیجیتال، تحلیل بازار ارز دیجیتال  پرابلم نوآوری مرکز حمایت

 است.

 

 های اجتماعی بنیاد ققنوسشبکه سایت و گزارش2.4

 گزارش سایت2.4.1

 محتوای خبری و آموزشی در سایت بنیاد ققنوس 8اسفندماه،  30الی  1400 ماهنیاز بازه زمانی اول فرورد

(WWW.KUKNOS.ORG) های جدید ازجمله نسخه جدید روزرسانی محتوی تخصصی و سپیدنامه توکنمنتشرشده؛ همچنین به
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ت؛ شده اسه انجامسپیدنامه توکن پیمان، توکن الماس دایادایموند، توکن مهر، توکن همراز، توکن وفاداری، توکن شارژ تلفن همرا

یرات نسخه محتوای بصری سایت با تغی یروزرسانهمچنین تولید و انتشار نسخه انگلیسی سپیدنامه توکن پیمان و شبکه ققنوس و به

وضعیت سایت بنیاد ققنوس بهبود وضعیت جستجو کاربران  نهیدرزم  .تولید محتوا بوده است نهیشده درزمازجمله اقدامات انجام 1.4

وس ها در دستور کارگروه تولید محتوا و بازاریابی ققنراتی در کلمات کلیدی، افزایش انتشار محتوا و بهبود وضعیت بک لینکبا تغیی

 .صورت ماهانه کمک کرده استدرصدی مخاطبان به 20بوده که به بهبود وضعیت رنک جهانی سایت و افزایش 

کاربر  770هزار و  42بر بالغ 1400آن است که در طول سال  حاکی از Analytics Google گزارش دریافت شده از سرویس

  3صورت میانگین هر کاربر داده است؛ بهبازدید از صفحات رخ  885هزار و   735ها اند که توسط آنوارد سایت بنیاد ققنوس شده

از میان کاربران در   .عالیت داشته استثانیه در هر صفحه سایت بنیاد ققنوس ف  31دقیقه و  2زمان صفحه را بازدید کرده و به مدت

درصد از کاربران نیز از کامپیوترهای شخصی سایت بنیاد  31.32درصد از طریق تلفن هوشمند و در حدود  67.6سایت بنیاد ققنوس، 

 92.27بر غدرصد است. الزم به ذکر است که بال 1.61کنند؛ آمار مخاطبان سایت بنیاد ققنوس با تبلت نیز ققنوس را مشاهده می

درصد  7.73اند و عامل اندروید بودهدرصد از صاحبان تلفن همراه بازدیدکننده از سایت بنیاد ققنوس دارای گوشی هوشمند با سیستم

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

 .یزد و خوزستان بوده است شرقی،

 اینستاگرام2.4.2

اینستاگرام محتوا در صفحه اینستاگرام بنیاد ققنوس منتشرشده  44بر اسفندماه  بالغ 30الی  1400 ماهنیاز بازه زمانی اول فرورد

 کاربر افزایشد در میزان درصد رش 44میانگین ، 1400سال گذشته در  ماهدارد و در طول سه کنندهدنبال 1879بر بالغبنیاد ققنوس 

ریزی جدی برای فعال شدن معرفی پلتفرم ققنوس و ، برنامهجدید داشته است؛ با توجه به ارائه تقویم محتوایی و فعال شدن میزبانان

 شده تا زیرساخت شبکه ققنوس به کاربران تخصصی معرفی شود.انجام B2Bهای آن به سایر شرکا در قالب قابلیت

 

 ی سپیدنامهروزرسانبه2.5

نیاد ی و حقوقی باقتصادی فنی، هاتهیکماز سوی  شدهمطرحی هادغدغهبود و نظر به  دادهرخ وکارکسببا توجه اتفاقاتی که در فضای 

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

 حات نگارشیاعمال تغییرات شکلی و اصال .1

 تغییر پشتوانه توکن پیمان از طال به الماس .2

 تغییر انواع توکن در شبکه ققنوس به سه نوع: توکن دارایی، توکن کاربردی و توکن پرداخت .3

 های ذخیره و قیمت ارزی الماساضافه شدن تعاریف الماس پایه، الماس .4

 تغییر تعریف قیمت اسمی پیمان و فرمول محاسبه آن .5

 شدهانجامهای امکانات شبکه ققنوس با توجه به توسعه بازتعریف اهم .6

 حذف سرویس پل و سرویس انطباق از اجزای فنی شبکه ققنوس .7

 افزار ققنوس به قسمت اجزای فنی شبکه ققنوسهای توسعه نرماضافه شدن بخش کیت .8
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 ( به قسمت اجزای فنی شبکه ققنوسDAPPSهای کاربردی غیرمتمرکز )اضافه شدن بخش برنامه .9

 ( به قسمت اجزای فنی شبکه ققنوسIPFSاضافه شدن بخش سرویس فایل غیرمتمرکز ) .10

 تعریف سه سطح احراز هویت برای کاربران: سطح اطالعات پایه، سطح اطالعات فروش و سطح اطالعات امضای الکترونیک .11

 پیمان عرضه ماهیانه توزیع آن به حساب درصد حذف کاربران پیشتاز و اضافه شدن .12

 های پیمان قابل ارائه به ازای ارائه الماس ذخیره از سوی میزبانانول تعداد توکنتعریف فرم .13

 الماس ذخیرهتعریف شرایط بازخرید و تحویل  .14

 گذاری بندهای سپیدنامهتغییر سیستم شماره .15
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 بنیاد ققنوسدبیرخانه  1400گزارش مالی 2.6

 فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول عنوان

دستمزد های حقوق وهزینه  4,585,840,668 5,219,034,839 5.441.691.202 6.094.080.000 

 4.254.720.000 3.802.751.084 3,070,020,494 3,204,667,432 هزینه آگهی و تبلیغات

های عمومی و مشترکسهم از هزینه  2,932,260,126 3,530,523,568 3.479.504.694 3.893.760.000 

الزحمه مشاورین فنیحق  2,406,507,570 1,842,012,296 2.855.631.500 3.194.880.000 

های تولید محتویهزینه  559,918,514 153,501,025 644.415.507 720.000.000 

 307.200.000 282.084.463 153,501,025 237,719,186 کتب و نشریات

 268.800.000 247.170.714 460,503,074 208,296,552 هزینه استهالک تجهیزات

های ثابتبیمه دارائی  94,578,767 614,004,099 112.229.900 115.200.000 

 76.800.000 82.692.724 153,501,025 69,687,096 چاپ، کپی، انتشارات

الزحمه خرید خدماتحق  153,780,602 153,501,025 182.480.511 203.520.000 

017.150.652.30 15,350,102,468 14,453,256,514 جمع کل  19.200.000.000 
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 عملکرد یهاشاخصقق تح  2.7

 واحد شاخص گیریشاخص اندازه هدف راهبردی ردیف

با  افتهیتحققانطباق اهداف 

 اهداف برنامه

مقدار 

 شاخص

 هدف

مقدار شاخص 

 افتهیتحقق

 11 12 تعداد تعداد میزبانان توسعه میزبانی 1

 2 2 یروزرسانبه ی هستهروزرسانبه توسعه هسته 2

 100 99.95 درصد پایداری شبکه تحقق پایداری شبکه 3

 5 5 تعداد قرارداد هوشمند روی شبکه توسعه برنامه هوشمند 4

5 
های کاربردی انتشار توکن

 توسط میزبانان

تعداد توکن کاربردی روی 

 شبکه
 3 3 تعداد

6 
نویس قوانین و تهیه پیش

 مقررات
 1 1 دتعدا نویس مقرراتسند پیش

 10 10 تعداد منتشرشدههای شماره انتشار مجله ققنوس 7

 4 4 تعداد برگزاری رویداد برگزاری رویداد 8

 0 1 تعداد برگزاری هکاتون برگزاری هکاتون 9
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 1401 سال هایاهم برنامه 3

داکثری ی خود را با رویکرد توسعه حهامهبرنابالندگی بیشتر بنیاد ققنوس در نظر دارد در سال جدید  منظوربهدبیرخانه بنیاد ققنوس 

نظر و بازاریابی دیجیتال در  وکارکسبی فنی، حقوقی، توسعه هاحوزهدر دستور کار قرار دهد. به همین منظور اقدامات زیر را در 

 گرفته است.

 توسعه هسته  3.1

 دیگردد که نسخه جد یرآورد مب دیدر سال جد توسعه هسته است. یهااز برنامه یکی 18 شیرایوبه  هسته پروتکل و نسخه یارتقا

به شبکه  زیرا ن دیجد یها تیقابل یفعل هموجود در نسخ یهاینصب گردد و ضمن برطرف نمودن کاست یاتیصورت عمل به از هسته

 .دیاضافه نما

 هسته: 18های ویرایش قابلیت

  نوع جدیدی از مرکز تبادل غیر مرکز که از طریق سیستمAMM  این مرکز  که در هسته استالر گنجانده شدهکند میکار

 دینگی الزم در ابتدا در آن قرار داده می شود. ادل به صورت خودکار کار کرده و نقتب

  امکان پرداخت برای ایجاد خط اعتماد با استفاده از توکنی غیر از توکن اصلی شبکه 

 و پایش شبکهنظارت  3.2

که  شدههدادآن، ابزارهای نظارت بر شبکه ققنوس توسعه  مشکلرکرد منظم و بدون پایش بهتر شبکه و اطمینان از کا 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 کندیم: این ابزار کوروم ست میزبانان را بررسی هش کوروم ست توریانم افزودن

 میزبانان برقرار است یا خیر.

 دهد و های زمانی کوچکی تبادالتی در شبکه انجام می: این ابزار در بازهصحت انجام تراکنش در شبکه توریابزار مان توسعه

 نماید.های مابین میزبانان اطمینان حاصل میراکنشاشکال بودن تاز بی

 توسعه برنامه هوشمند 3.3

یکی از چالشهایی که همواره در مورد شبکه استالر مطرح شده، عدم انظباق پذیری با قراردادهای هوشمند رایج در اتریوم است. 

ه مانع استفاده از الگوهای رایج و از پیش آماده سایر ساختار قراردادهای هوشمند فعلی استالر بر اساس دنباله تراکنش شکل گرفته ک

، امکان استفاده از قراردادهای 2022بنابر اعالم بنیاد استالر، این شبکه در نظر دارد تا پایان سال  شبکه ها در این شبکه شده است.

، شبکه استالر خواهد توانست از ( را به زیرساخت خود اضافه کند. در این صورتEVMهوشمند سازگار با ماشین مجازی اتریوم )

قراردادهای هوشمند منطبق با ماشین تورینگ کامل پشتیبانی کرده و مدلهای به کاررفته در سایر شبکه ها را با سرعت بر بستر خود 

ر بستر ازی باجرا نماید. دبیرخانه بنیاد ققنوس نیز به منظور ایجاد سازگاری با شبکه استالر، اقدام به پیاده سازی این ماشین مج

 شبکه ققنوس خواهد نمود تا بر این اساس از قابلیت های آن بهره مند گردد.
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 و توسعه کاربردها یاعتباربخش 3.4

و  گرددیمهایی است که از طریق افزایش تقاضا باعث گردش بیشتر توکن های ققنوس یکی از روشایجاد کاربرد برای توکن

است با تعریف کاربردهای جدید و مذاکره و ایجاد ابزارهای  درصدددبیرخانه بنیاد  رونیازاد. کنواقعی بهادار می صورتبهتوکن را 

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

 .درآورد

 های ققنوسپذیری توکنوثیقه 3.4.1

فته، ها قرارگرموردتوجه بانک ریاخ یهاموضوع که در سال نیدارد. ا یادیز دیفوا قهیوث عنوانبه یکیوکن الکتروناستفاده از ت

عل در مانند ج یمشکالت شدهعیدفتر کل توز یشود. با استفاده از فناور یگذارقهیوث نهیسرعت و کاهش هز شیباعث افزا تواندیم

 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 پذیریوثیقهفت که هدف آن مذاکراتی با نهادهای مالی و قضایی صورت خواهد گر

 خواهد بود.

 پذیرش توکن ها 3.4.2

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

ی که در این میان اهمیت دارد این نکته مهمازارهای متنوعی دارند. ای که در آن مشغول به فعالیت هستند بحوزه ازنظرهمچنین 

 است که هر توکن تنها در حوزه تخصصی خود پذیرش شود و تبدیل به ابزار پرداخت نشود. 

در نظر دارد که هر توکن در حوزه تخصصی خود دارای فروشگاه اختصاصی شود که  1401دبیرخانه بنیاد ققنوس در سال 

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

 ققنوس است.

 جذب میزبان های جدید 3.4.3

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

کنند. ها را زیاد میی به توکنبخشتنوعاست. این میزبانان جدید باعث ورود کاربران آن حوزه به شبکه شده و امکان جدید امری مهم 

 فصلی افزایش خواهد یافت. صورتبهبر اساس جدول زیر  هازبانیمبه همین منظور تعداد 

 ی فعال شبکه ققنوس عالوه بر دبیرخانههازبانیمتعداد 

 1400زمستان  1400پاییز  1400تابستان  1401بهار  

 10 8 6 6 نانهیبدب

 11 9 8 7 نانهیبخوش
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 تبلیغات 3.4

  تولید محتوی 3.4.1

اطالعات و  هجوم. در زمانه روندیوکارها به شمار مقلب تپنده کسب هاتیسادر سطح کشور، وب نترنتیا یدرصد 94به نفوذ باتوجه

 و سئو شده است که در انتها به کسب یاصول یمحتوا دیتول ت،یساداشتن وبو زنده نگهکاربران  حیمحتوا تنها راه جذب صح دیتول

مخاطب را درون  یداخل یهانکیسئو شده با استفاده از ل یمحتوا .شودیم متمدنظر خ یدیرتبه بهتر در صفحه گوگل در کلمات کل

 یخارج یهانکیبا استفاده از ل تواندیم نیاد. همچنکاهش خواهد د یتوجهرا به طرز قابل ینگه داشته و نرخ پرش و تیساوب

 دیامه تولاهداف ما در برن شبردیبه پ زین طهیح نیدر ا گرید یاز اقدامات متنوع و تخصص یاریدهد. بس شیافزا زیدامنه را ن یاعتبار کل

 .میسب کنحوزه ک نیرا در ا یهرچه بهتر جیخواهد رساند تا در انتها نتا یاری ادیبن تیساوب یمحتوا

 غاتیو تبل یآگه 3.4.2

 شیتوکن ققنوس، افزا فیک دیجذب کاربران جد یتالش برا ،یغاتیتبل یهانیکمپ فیققنوس، تعر یاجتماع یهاشبکه تیریمد

ارد تا در نظر د دبیرخانهققنوس است.  دبیرخانه بنیاد یاصل یهاتیمسئول ازآن  یهاققنوس و توکنشبکه  نهیدر زم یعموم یآگاه

جامعه  و تر مردم با شبکه ققنوس انجام دهدرسانی برای آشنایی هرچه بیشآگاهیخود،  تالیجیدبازاریابی  میت یتعداد اعضا شیافزابا 

  افزایش دهد. یاجتماع یهارا در شبکه ققنوس نیمخاطب

 کتب و نشریات 3.4.3

نوس، قق یهاتوکن یستیققنوس، چ یستیوس با چشبکه ققن نیو ناشر زبانانیآموزش عموم مردم و کارمندان م رینظ ییهادغدغه

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

 یهادر رسانه هکپارچی یمحتوا جهت انتشار محتوا دیو تول شدهعیدفتر کل توز یفناور نهیزمدر  یو خبر یآموزش یانتشار محتوا

با  ماهنامه های مختلف و تاکنون نسخه ردیماهنامه ققنوس بگ دیبه تول میققنوس تصم یققنوس، باعث شده تا آکادم یاجتماع

 یاردادهاقر ،یبانک مرکز تالیجیارز د ،یجمع یمال نیتأم ،کردن امالک زیققنوس، توکنا یهاشبکه و توکن یمانند معرفی موضوعات

شمول  تال،یجید تیهمچون اسناد و هو یحول موضوعات زین یواحد در نظر دارد در سال آت نیا. عرضه کرده استو  دیهوشمند تول

 .دیو عرضه نما دیتولماهنامه هایی را ، شدهعیو دفتر کل توز نیبالکچ یایموضوعات روز دن ریو سا اءیاش نترنتیا ،یمال

 رویداد 3.4.4

 نی. امشترک است یهادغدغه یشبکه و بررس نیا زبانانیم نیب ییافزاهم جادیققنوس، ا ادیبن رخانهیدب یاصل یهاتیاز مأمور یکی

با به  هازبانیآن م یساالنه ققنوس اقدام خواهد کرد که ط شیهما یققنوس طبق روال هرساله نسبت به برگزار ادیبن رونیا

 یهامطلع شده و در خصوص رفع چالش گریکدیاقدامات  جیدستاوردها، بتوانند از نتا نیآخر رائهخود و ا اتیتجرب یگذاراشتراک

مان با هدف آموزش و گفتو صورت منظم به زیتوکن تاک را ن دادیمانند سال گذشته رو دادهایرو نیکنند. عالوه بر ا یمشترک همفکر

 .دیبرگزار نما رانیدر ا نیبالک چ یو رمز ارز با حضور فعالن فناور نیدر حوزه بالک چ
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 اتونهک 3.4.5

 یموزضمن بازآ قیطر نیتا از ا دیو آموزش اقدام نما یباهدف همفکر یدادیرو یققنوس در نظر دارد نسبت به برگزار ادیبن رخانهیدب

بر  یمبتن یموجبات توسعه کاربردها لهیوسنیو بد ردیقرار گ گرانیدر معرض د کیهر  یدستاوردها ها،زبانیو کارشناسان م رانیمد

 یسازیتجار لیو تسه تیبا هدف حما زیهکاتون را ن دادی، رو1401قصد دارد در سال  رخانهیدب نی. هم چندیآ شبکه ققنوس فراهم

که  شودیمهم چنین برای این رویداد جوایزی در نظر گرفته  .دیبرگزار نما شدهعیدفترکل توز یبر فناور یمبتن یآپاستارت یهادهیا

 .شودیمپیمان داده  10.000و  20.000،  30.000تیب انتخابی اول تا سوم به تر یهااستارتاپ

 یشنهادیبودجه پ 4

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

 1401دبیرخانه در سال یهانهیهزوجه به اینکه با تاست.  ذکرشدهیک به تفک هابرنامهق هر یک از برای تحق ازیموردنریالی  یهانهیهز

ریال  7.000.000.000مبلغ  1401میزبان در سال است، حق عضویت هر یک از شش  شدهمحاسبهریال  42.000.000.000مبلغ 

  .گردد که در ابتدای سال به دبیرخانه پرداخت خواهد شدبرآورد می

 

 عنوان سرفصل
 1401ریالی هزینه 

 )میلیون ریال(

 زینهه

 9.800 توسعه هستههزینه 

 1.900 هزینه نظارت و پایش شبکه

 4.900 توسعه برنامه هوشمندهزینه 

 2.200 ی و توسعه کاربردهااعتباربخشهزینه 

 2.200 جدید یهازبانیمجذب هزینه مذاکره و 

 3.400 تولید محتویهزینه 

 3.500 غاتیو تبل یآگههزینه 

 4.100 کتب و نشریاتهزینه 

 4.500 هزینه برگزاری رویداد

 3.500 هزینه برگزاری هکاتون

 2.000 هزینه مذاکره با نهادهای حکومتی

 42.000  کل هزینه

 

 گردد.های فعال اخذ میاز کلیه میزبانابتدای سال پیمان در  60.000مبلغ  درمجموع** برای پرداخت جایزه هکاتون، 
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 سپیدنامه

  پیمان توکن ققنوس و شبکه  

 

 چکیده

ابزار و بستر نوین اقتصاد دیجیتال، کاربردهای مطلوبی را برای  عنوانبه، «شدهفناوری دفتر کل توزیع»

از احراز هویت اشخاص تا  هاآنسازی انواع تعامالت و معامالت مالی و غیرمالی فراهم آورده که طیف بهینه

ناپذیری شتناپذیری، برگها، به دلیل خدشهآنکه نسبت به سایر فناوری ویژهبهگسترده است. تبادل کاال به کاال 

ر همین . باست برخوردارمانندی ها، از اعتبارپذیری، اعتمادپذیری و استنادپذیری بیو ثبت همیشگی تراکنش

و  آشنا، زمینه توزیعر و نامو ناشران معتب هامیزبانیک مجموعه یکپارچه از  عنوانبه، «شبکه ققنوس»اساس، 

فراهم آورده تا به ققنوس  بومزیستدر  های دیجیتالعنوان داراییبه ها راو سایر توکن« پیمان» تبادل توکن

های حاکم بر ققنوس که از کمک نماید. آگاهی از اصول و ارزشو اینترنت ارزش  رونق و توسعه اقتصاد ملی

م حقوق با قواعد و الزامات نظا راستاهمو از سوی دیگر،  شدهتوزیع کل دفتره یک سو مبتنی بر اقتضائات فناوران

 و البته و زیرساخت فنی شبکه، توکن پیمان الملل است، و همچنین ارکان و اعضاء، معماریداخلی و بین

پیدنامه س»که  است انکارناپذیرنفعان این عرصه ضرورتی ققنوس، برای ذی های دیجیتالدارایی اقتصاد و بازار

ثر شود به دلیل تنوع و تکپرداخته است. یادآور می هاآن، به تبیین یکایک «شبکه ققنوس و توکن پیمان

در  هاآندر ققنوس، شرایط و الزامات ناظر بر یکایک  عرضهقابلهای و توکن اجراقابلفزاینده کاربردهای 

 .استضروری  هاآنهای تخصصی مرتبط خواهد آمد که مراجعه به سپیدنامه
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 مقدمه 1

ها، بازارها و بنگاه 2،شدهعیتوزفناوری دفتر کل  ،تر از آنیا جامع 1با پیدایش فناوری زنجیره بلوکی -1-1

این از ان شتاباستقبال . دلیل اصلی اقبال نشان دادندای به آن صنایع گوناگون به شکل زودهنگام و ناباورانه

ا وری امور، ب، بهرهکالمکیو اثربخشی یا در  ییکاراع افزایش ها، درک سریفناوری نسبت به سایر فناوری

 بود.  هاآن 3«تمرکزعدم»سازی و نهادینه« تمرکز»های ناشی از برچیدن محدودیت

پیشگام  ،تکنیفاعم از بانک، بورس، بیمه و فعالین  های مالیباعث شد تا صنایع و بنگاه مسئلهاین  -1-2

 شدهانجامگذاری از کل سرمایهرا بیشترین سهم  ، تاکنونو صنعت مالی پذیرش و پردازش این فناوری شوند

ها ظامویژه در نو اثربخشی امور، به ییکاراگواه معتبری بر این ادعاست که  که خود داشته باشددر این فناوری 

مختلف صنایع  یهاحوزهتا جایی که تجمیع  ،تواند بهبود و ارتقاء یابدو سازوکارهای نامتمرکز، تا چه اندازه می

 . است یریگشکلدر حال « 4صنعت ارزش»مالی در قالب 

گذاری با اشتراک 5های احراز هویت مشتریاندر صنعت مالی، این فناوری در زمینه کاهش هزینه -1-3

تر تر و ساده، آسانهاآنبودن همیشگی اطالعات  در دسترسها با مطمئن اطالعات هویتی، مدیریت دارایی

تر، های چندعاملی، اعتبارپذیری، اعتمادپذیری و استنادپذیری باالتر، ایمنی و امنیت مطمئننششدن ثبت تراک

ویژه برای بازارهای های خرد، بهها، جذب سرمایهتر داراییتر شدن بازارها، تبادل بیشتر و گستردهجهانی

 ی شگرفی را به ارمغان آورده است. ها، دستاوردهابازده یا بدون بازده و حفظ و افزایش منطقی ارزش سرمایهکم

 یاربردهاک نیکه بتواند همه ا یافناورانه یسکو ،یدرست فن انیبه ب ایآوردن بستر فراهم ،اساس نیا بر -1-4

است.  یلتایجیفراتر از آن، اقتصاد د ای یامروز یبازارها یاصل یازمندین د،ینما یاتیو عمل یبانیرا پشت نینو

 یهاسخت تراکنش یهاکاربرپسند که بتواند از آزمون زمانهمبا انواع کارکردها و  و سازگار ریپذانعطاف یبستر

 یاست و بدون آن، اگر دستاورد یبازار ینچن یریگالزمه شکل د،یایب رونیسربلند ب یپرحجم و پردامنه مال

 اهدخو یزود و ناچبدون تحقق نامتمرکز بودن، محد ید،آ به دستها از بنگاه یگروه یااز بازار  یبخش یهم برا

 . بود

                                                      
 

1. Block Chain 
2. Distributed Ledger Technology (DLT)  
3. Decentralization  
4. Value Industry 
5. Know Your Customer (KYC) 
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و البته برنامه گام  یکردها، روها و آرمانترجمان ارزش عنوانبهآن  از توانیرو که م یشپ سپیدنامه -1-5

ها، انسجام و سرفصل ینا یینو فراهم آمده تا ضمن تب یم، تنظادکردی 1«ققنوس» گذارانانیبننخست 

 . دینما نیو تضم نیاعضاء و فعاالن ققنوس را تأم یشترهرچه ب یکپارچگی

 تعاریف 2

، )پیمان( پایه توکنهای فنی ـ کاربردی شبکه و سند پیش رو، مشتمل بر ویژگی 2سپیدنامه: -2-1

ن ققنوس نفعابوم و شرایط اقتصادی ـ حقوقی حاکم بر ققنوس که به تأیید میزبانان رسیده و برای ذیزیست

 االجراست. الزم

ها، حامیان، دهندگان، استارتاپاظران، ناشران، خدمات، نهامیزبانمتشکل از پیوندهای  ققنوس: -2-2

 یتالهای دیجداراییکه امکان عرضه و تبادل  شدهعیتوزدهندگان و کاربران، مبتنی بر فناوری دفتر کل توسعه

 رود.هم در همین معنا بکار می 3«بوم ققنوسزیست»آورد. را فراهم می

 است و رمزنگاری ، یک فناوری مبتنی بر اجماع«تر کلدف» اختصاربه 4:شدهتوزیع کل فناوری دفتر -2-3

 شده 5سازیهمگام و شده گذاریتکثیرشده، اشتراک دیجیتالی هایداده سازی نامتمرکزکه مدیریت و ذخیره

 پروتکل و اجماع سازوکار بر اساس دفتر، این. آوردرا فراهم می اعم از ملی یا فراملیهای مختلف، موقعیت در

 .شودمی یروزرسانبه و نگهداری هازبانمی قبول مورد

                                                      
 

 اساطیر در که است ایافسانه مقدّس پرنده( Phoenix: انگلیسی به و العنقاء: عربی به ،Φοῖνιξ: باستان یونان زبان به) قُقنوس. 1

 جفتی و تنهاست و نادر مرغی که شودمی گفته ایافسانه موجود این درباره. شده است برده نام آن از چین و مصر یونان، ایران،

 و وجد به خویش آواز از چون و خواندمی آواز و گشایدمی بال هیزم از بزرگ ایتوده بر بار،یک  سال هزار اما. ندارد زایشی و

می و گیردمی آتش بالفاصله که آیدمی پدید وی از تخمی تش،آ در سوختن با و افروزدمی آتشی خویش منقار به آمد، اشتیاق

. شده است تلقی دگربار عمر و جاودانگی نماد هافرهنگ اغلب در ققنوس. شودمی متولد دیگر ققنوسی آن، خاکستر از و سوزد

 ییهندواروپا کلمه همتای ،swan قوچم به و κύκνος / kúknos کوکنوس یونانیدر اساطیر ایران، قُقنوس یا قُقنُس، معرب کلمه 

اسطوره مرغان دیگر با آن آمیزه و چینی مرغ قرقاول، از برآیندی و ترتیب آن شکل که نمایدمی چنین و است فونیکس چینی و

 .ایست
2. White Paper 
3. Kuknos Ecosystem  
4. Distributed Ledger Technology (DLT) 
5. Synchronized  
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 شدهتوزیع کل دفتر فناوریر اساس ب که هاستمیزبان از ایشبکه، «شبکه» اختصاربه :ققنوس شبکه -2-4

 ،سققنو شبکه. کنندمی اقدام خود کاربران عملیات و هاتراکنش کلیه ثبت و سنجینظارت، صحت به نسبت

ه خودکار، نسبت ب صورتبهو  شدهنییتعبر اساس پروتکل اجماع  هامیزبانمعنا که  بدین است؛ متمرکزغیر

 نمایند.ها اقدام میپردازش تراکنش

، لدفتر کمتصدی تأمین زیرساخت پردازش شبکه ققنوس است که عالوه بر دسترسی به  1میزبان: -2-5

گیری ایی و رأیآزمو همچنین سازوکار راستی دفتر کلهای قابل ثبت در در تهیه بسته پیشنهادی تراکنش

ها مشارکت دارد. میزبانان، در قالب ساختار بنیاد ققنوس، راهبری مبتنی بر اجماع ققنوس برای ثبت تراکنش

 شبکه ققنوس را به عهده دارند.

 ،نماید. میزبان صادر را توکن تواندمی میزبان است که تحت نظارتحقوقی  یاشخص حقیقی  2:ناشر -2-6

 رساند.را به اطالع عموم می صادره توکن تمشخصا جزئیات و ناشر مشخصات

 یا منقول ،نامشهود یامشهود  معنوی،یا  مادی دیجیتالی، یا فیزیکی، اعم از زیهر چ 3 دارایی: -2-7

 شناخته دارایی زمره در هم تعهدات و دیون. است مندارزش آن صاحب برایکه  ، سهام یا اوراق بهادارغیرمنقول

 .شودمی

 دهشعیتوز دفتر کل فناوری بر مبتنی بسترهای در شدهرهیذخ امیپداده نههرگو :4تالیجید دارایی -2-8

 . باشد مالکیت حق دربرگیرنده که

یم یبندطبقه 7و پرداخت 6، کاربردی5داراییبر سه نوع دارایی دیجیتال است که  ای ازگونه :توکن -2-9

 .ندتعریف شده 12-2و  11-2، 10-2که در بندهای  شود

 دارایی بر توکن دارنده مالکیت بر که ناشر سوی از صادره دیجیتال داراییای گونه :دارایی توکن -2-10

 .دارد داللت مربوطه توکن با مرتبط قراردادهای و اسناد در شده توافق الزامات و شرایط با معین

سترسی د ایدارنده توکن بر امتیازصادره از سوی ناشر که بر  دارایی دیجیتالای گونه :کاربردی توکن -2-11

با شرایط و الزامات توافق شده در اسناد و قراردادهای  منطبق ،شدهنییتعاز پیش  ییا کاال خدماتستفاده از ایا 

 مرتبط با توکن مربوطه داللت دارد.

                                                      
 

1. Anchor  
2. Issuer 
3. Asset 
4. Digital Asset  
5. Asset Token 
6. Utility Token 
7 . Payment Token 
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زار اب عنوانبهتوسط دارنده آن از سوی ناشر که  صادرشدهدیجیتال  داراییای گونه :پرداخت توکن -2-12

 پیمان توکن پرداخت نیست.الزم به ذکر است که  گیرد.میقرار مورد استفاده جهت ابرای ذمه  پرداخت

و سپیدنامه  با رعایت مفاد این سپیدنامه میزبانناشر تحت نظارت  که فرآیندی 1:سازیتوکن -2-13

 کند.می دارایی، کاربردی یا پرداخت را صادر گانهسهتوکنی از اقسام ، مربوطهاختصاصی 

 VS2و پاکی  Jبا تراش گرد خوب، رنگ سفید  درنگیسفیک قیراطی یک عدد الماس  :هیپا الماس -2-14

 .است مانیتوکن پ هزار صدکیکه معادل 

و پرینت لیزری شماره سریال  GIA2با گواهینامه  احرازشده یهایالماس :ذخیره هایالماس -2-15

در  اها راین الماس اند. میزباننشومی نیتأم ان شبکه ققنوسکه توسط میزبان هابر روی الماسگواهینامه 

به تعداد ذخیره برای هر الماس  عرضهقابل پیمانداد تعد. نسبت ننمایامانت سپاری می معتبر مؤسسات

 برقرار است.  هاالماس با نسبتی که میان قیمت ارزیبرابر است  ،های الماس پایهپیمان

خذ گواهی ا های جانبیهزینه عالوهبهبرابر قیمت الماس در گزارش راپاپورت  :الماس یارز متیق -2-16

GIA های جانبی اخذ گواهی و پرینت لیزری است. هزینهGIA ونقلحملبندی، عبارت است از گزارش درجه 

آورده  2الماس به آزمایشگاه صدور گواهی، درج لیزری سریال و خدمات مشتریان که جزئیات آن در پیوست 

 شده است.

عملیات در شبکه  200میزبانان انجام است و  کاربردییک توکن ققنوس که شبکه توکن پایه  :پیمان -2-17

 این دارایی. اندشده، لیست عملیات مجاز شبکه ققنوس( را به ازای هر واحد از آن متعهد 1ققنوس )پیوست 

بزار کارکرد ا عنوانچیهبه د وشوشبکه شناخته میدرونعملیات تنها گزینه وصول کارمزد  عنوانبه دیجیتال

 پرداخت ندارد.

 ( پیمان است.10-7خرد پیمان و مقدار آن ده به توان منفی هفت ) واحد 3پیناتس: -2-18

 و یستن ققنوس در ثبت قابل تنهاییبه که ققنوس شبکه در اجراقابلدستور  نیترکوچک 4:عملیات -2-19

 . آمده است 1در پیوست  هاآنکه فهرست  تعریف گردد تراکنش یک درون باید

                                                      
 

1. Tokenization  
( که مرجع معتبر بین المللی اصالت سنجی، ارزیابی و صدور Gemological Institute of Americaموسسه گوهرشناسی آمریکا ) . 2

 شناسنامه برای الماس است.

3. Peanuts 
4. Operation 
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م به امضای الکترونیکی مرتبط، که امکان پردازش و ، منضیک یا چند عملیاتاز  یابسته 1تراکنش: -2-20

 شبکه ققنوس را دارد.  شدهعیتوزثبت در دفتر کل 

 حساب وبه  یدسترس یبرا که متناظر یعموم یدکل یک و یخصوص یدکل یک مجموعه 2:یدکلزوج -2-21

 یرمزنگار یتمالگور اساس بر یدکلزوج ینا ققنوس، شبکه رود. دریبکار م شبکه ققنوس یهاتراکنش یامضا

ED25519 شودیم ساخته. 

 برای که اشخاص کنترل تحت ایرایانه هایسامانه همچنین و حقوقی یا حقیقی شخص هر کاربر: -2-22

 . نباشد روبرو قانونی منع با ققنوس در تراکنش انجام و حساب ایجاد

 و است کاربر یعموم یدشماره آن، همان کل یادر شبکه ققنوس است که آدرس  یتیموجود حساب: -2-23

 . اختصاصی باشد دیکلزوجتواند دارای یک یا چند امضا با می

ا ب کهاست  هاحسابو دسترسی ایشان به  کاربران یدهایکلزوج یریتمد یبرا یابزار 3توکن: یفک -2-24

 ققنوس، شبکه هایمیزبان. یندشبکه اقدام نما تولید، امضا و ارسال تراکنش درتوانند نسبت به یم کاربرانآن، 

 .هستند توکن کیف کنندگانعرضه

 عیحساب کنترل توز یکحداقل  یدارا هامیزباناز  یکدر شبکه ققنوس هر  :یعحساب کنترل توز -2-25

 .پذیردیحساب انجام م ینتوسط ا یدانتشار هر نوع توکن جد یاتهستند که عمل

 وکنت کیطی آن  شود وانجام می ققنوس شبکه درکه توسط ناشر  است فرآیندی صدور، یا :انتشار -2-26

 پیش ار کنتو ناشر و دقیق مشخصات باید هامیزبان. شودمی صادر معین تعداد با و اختصاصیو حساب  نام با

و اجازه انتشار توکن را از طریق حساب کنترل توزیع  کنند اعالم اختصاصی سپیدنامه یک قالب در ،انتشار از

 زنی حقوقی و مالی ،تجاری هایضرورت لحاظ با هاتوکن برای گروهی سپیدنامه انتشار امکان .فراهم نمایند

 .دارد وجود

 تعداد. نمایدمی منتقل «توزیع هایحساب» به را جادشدهیا هایتوکن ناشر، که است فرآیندی :توزیع -2-27

 .دشومی طراحی توکن یک توزیع سیاست اساس بر توزیع هایحساب ساختار و

 یهفراهم آمده در ال یرمتمرکز، سامانه غ«تبادل نهساما» اختصاربه 4:دیجیتال ییتبادل دارا سامانه -2-28

و بر اساس  یکدیگرخود را با  های دیجیتالداراییکه در آن کاربران،  هامیزبان یهسته شبکه ققنوس از سو

 .کنندمی مبادله ققنوس مقررات و شرایط رعایت با یشنهادیپ یمتق

                                                      
 

1. Transaction 
2. Key Pair 
3. Wallet 
4
. Exchange 
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و  یامور مال یحسابرس ی،بازرس ی،جع نظارتگران، مرایمتنظ ژهیوبه یتی،امور حاکم یانمتول ناظر: -2-29

 امکان شان،یقانون یاراتو اخت یفوظا مربوط بهو مقررات  ینکه در چارچوب قوان یو قضائ یمراجع انتظام

 .کنندیم ینگهدار خود بایگانی در را هاتراکنش سوابق لزوم، صورت در و یابندمی را تراکنش مشاهده

 پذیرش کمینه. است 2SCP پروتکل بر مبتنی ققنوس، در عاجما روش 1:ققنوس اجماعپروتکل  -2-30

 . است هامیزبان موافق رأی( %51) درصد ویکپنجاه ققنوس، در تراکنش

 شبکه ققنوس است که یهایزبانمنمایندگان تشکل از م مجموعه ،«بنیاد» اختصاربه :ققنوس یادبن -2-31

 . ا بر عهده دارده است و راهبری شبکه ریافتخودانتظام  یتماه، DAO3 صورتبه

 شدهتوزیع مالی و اطالعاتی هایفناوری» خاص سهامی شرکت ،«شرکت» اختصاربه شرکت ققنوس: -2-32

 ملی شناسه به 537464 ثبت شماره به ایران اسالمی جمهوری در شدهثبت ،«پارس ققنوس یکتا

14008136853. 

به عالوه  یاس ارز محلبر اس هیپا الماس ارزی قیمت صد هزارم کی معادل :یمانپ یاسم یمتق -2-33

  است. یمانکارمزد صدور پ

 هساماناز بازارها اعم از  یکدر هر  یمانپ شدهثبت تمعامال یمتق یمتوسط وزن :یمانبازار پ یمتق -2-34

  آن است. یاز عرضه و تقاضا متأثربازارها که  یرسا یاتبادل ققنوس 

 مسئله بیان 3

اطات از تعامالت و ارتب یااست. بازار، شبکه یکیرونالکت یبازارها یجیتالی،اقتصاد د یهااز مؤلفه یکی -3-1

در بستر مبادالت  یکی. بازار الکترونشوندیها مبادله مخدمات و پرداخت یااست که در آنجا اطالعات، کاالها 

 24 صورتبه معموالًو  شودیانجام م یکیالکترون صورتبهآن،  یهاکه همه تراکنش گیردیشکل م یکیالکترون

بازارها  ینا ندارد. یلیتعط یکیبازار الکترون یریبه تعب یااست  یتهفته مشغول به فعال یامدر تمام اساعته و 

ازارها ب ین. انمایدیو فروشنده را فراهم م یدارخر یدارتحت وب امکان د ییفضا درواقعندارند و  یاییابعاد جغراف

توافق  یکدیگرو با  دهندیم یشنهادپ یمتق ند،کنیفضا مذاکره م یندر ا یدارانآزاد هستند و فروشندگان و خر

 . کنندیم مبادلهرا با هم  ییدو دارا یم،مستق صورتبه یحت یاو 

                                                      
 

1. Consensus 
2. Stellar Consensus Protocol 
3. Decentralized Autonomous Organization 
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 یاند ملزومات بازارهابرخوردارند و نتوانسته یجد هاییتاز محدود یکنون یحال، بازارها ینبا ا -3-2

 ،هاییدارا مبادلهه خدمات، عدم امکان زمان ارائ یتبه محدود توانیازجمله م یند؛را فراهم نما یکیالکترون

 یتوافق یمتق ییندر تع یتدخالت و محدود یری،پذبرگشت یگاهدر معامالت و  یتعدم شفاف یر،با تأخ یهتسو

 اشاره نمود. 

 عرف یپ درو توسعه صنعت ارزش  یجیتالیققنوس در راه تحقق اقتصاد د که ییهاچالش ینترمهم -3-3

  از: اندعبارت هاست،آن

 های دیجیتالدارایی انواع عرضه یبرا منعطف و چابک یفناور یسکو دنبو -3-3-1

 بر مبتنی هایشبکه در اطالعات پایداری و یریاعتمادپذ یت،همچون شفاف یاییمزا

 یامجموعه بتوانند تا دهدمی اقتصادی یهاو بنگاه نهادهاامکان را به  ینبلوک، ا زنجیره

 برای را تریعرضه نموده و محصوالت متنوعمختلف را در قالب توکن  یهاییاز دارا

 یبرا یتبدون محدود که چابک و منعطف زیرساختی تأمین. آورند فراهم خود مشتریان

 ینترمهم از باشد، مقدور آن روی بر دارایی دیجیتال انواع تبادل و صدور امکاناعضا، 

 .است ققنوس شبکه از متعارف انتظارات

 مولدغیر یهاییدارا ینقدشوندگ عدم -3-3-2

 انتفاع امکان که شودمی اطالق هادارایی از دسته آن به ،غیرمولد یا 1منجمد هایدارایی

 زا بزرگی ، حجمآمارها اساس بر. نباشد محقق مالکین برای ، از قبیل نقدشوندگیهاآن از

 در .که با چالش نقدشوندگی پایین روبرو هستند گیرددربرمی امالک را ی بشریهادارایی

 شمارکم بازار این بالقوه خریداران که باالست حدی به هادارایی این ارزش ،ورهاکش برخی

ت با توجه به نسب ،شرایط این در. آیدپایین می بسیار هاآن فروش احتمال جهینت در و بوده

سرمایه تحریک مانند ، راهکارهاییآن منجمد هایدارایی و هر کشور اقتصاد حجم میان

 باشد سازچاره تواندمی هاآن نقدشوندگی برای جهانی بازارهای به الاتص یا مردم خرد های

مبتنی بر  کارآمد و شفاف زیرساختی و سازوکار وجود با مگر ،گرددنمی محقق امر این که

 .شدهتوزیع کل دفتر

 خرد یهاهیسرما ارزش حفظ عدم -3-3-3

 به مردم خردهای سرمایه هدایت و گردآوری نظارت، برای قابل و شفاف ساختاری نبود

به شکل  هاسرمایه این شودمی باعث ،تولیدی صنایع و مسکن مانند مولدی هایحوزه

 و سازوکار وجود با آنکهحالشود.  منحرف غیرمولد هایبخش یسوبه هدفبی و پراکنده

 اننوس از ،شدهتوزیع کل دفترمبتنی بر مالی جمعی  تأمین کارآمد و شفاف زیرساختی

 .دشومی جلوگیری هاسرمایه هدررفت تر از آن،مهم و هابازار غیرمتعارف

                                                      
 

1. Frozen Assets 
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 بودنن دسترس در و یریرپذییتغ ت،یشفاف عدم -3-3-4

 شفافیت، تغییرپذیریعدم  چالش سه با همواره ،متمرکز هایمعماری بر مبتنی خدمات

 به منجر ،اطالعات یکپارچگی و امنیت حفظ برای تالش. هستند روبرو یریپذنادسترس و

 امکاناز  ها،داده خصوصی حریم حفظبهانه  شود؛می شفافیت از بخشی رفتن دست از

 و ؛دهدرا افزایش می یسیستم فساداحتمال  امر این که کاهدمی هاآنبر  بیرونی نظارت

 با تطبیق و خدمات مدیریت قدرت افزایش جهت متمرکز سرورهای در هاداده تجمیع

 خدمات پذیریدسترس کاهش نتیجهدر و 1شکست تکین نقطه ایجاد به منجر ،مقررات

 . گرددمی

 یمشتر تیهو احراز لزوم -3-3-5

. است غیرممکن مشتریان هویت احراز و شناسایی از پیش ،خدمات از بسیاری ارائه

 و کاربران هویتی اطالعات دریافت به نسبت هانهادها و بنگاه که شده موجب امر همین

 توسط افراد شناسایی خدمت ارائه عدم. دنماین اقدام خود اطالعاتی هایسامانه در آن درج

 ویته أییدت برای معتبر ابزارهای مقررات، تعدد و قوانین یکپارچگی رکز، عدمتمم نهاد یک

 اطالعات گذاریاشتراک زمینه در حقوقی هایچالش و اجتماعی هایشبکه نظیر ،افراد

 شتریم احضار تقل، بامس صورتبه بنگاهنهاد یا  هر شده باعث ،یکدیگر با مشتریان هویتی

 رآیندف تکمیل به وی، رأساً نسبت هویتی اطالعات فیزیکی کپی دریافت و دفاتر خود به

 بودن، چالش برهزینه و برزمان کنار در ،امر این که نماید اقدام خود مشتریان احراز هویت

 از مجوز ذاخ بدون ،اطالعات این از استفاده و افراد هویتی اطالعات افشای احتمال افزایش

  .دارد همراه به را مشتریان

 یشنهادیحل پراه 4

و  2«استالر»فناوری  یریکارگبه باال، در برشمرده هایچالش رفع یققنوس برا یشنهادیحل پراه -4-1

 یتالهای دیجداراییانواع  انتشار امکاناست که  و مستقل یدشبکه جد یک قالب درسازی آن و برپاسازی ویژه

  .دینمایمرا فراهم 

 آمده فراهم ناشران یبراپرداخت  و ، کاربردیدارایی یهاتوکن انواع صدور ققنوس امکان شبکه در -4-2

 : از اندعبارت راهکار این کردن عملیاتی برای شبکه ققنوس امکانات اهم. است

  ؛4شده صالحیت احراز هایمیزبان بر مبتنی و مستقل 3عمومی شبکه -4-2-1

                                                      
 

1. Single Point of Failure 
2. Stellar 
3 Public Network 
4 Permissioned 
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  ؛هامیزبان صالحیت ازاحر جهت خودانتظامو سازوکار  ساختار -4-2-2

 معامالت؛ یلتسه جهت شدهیعتبادل توز ایجاد سامانه -4-2-3

 یشان؛و با نظارت ا هامیزبان یقانون قلمرو در ییدارا انواع یسازتوکن امکان -4-2-4

 کاربران؛ یبرا حساب ییمنعطف چندامضا ساختارارائه  -4-2-5

 با آن یسازیتجار و اعضا مشارکت بای مشتر و اعتبارسنجی شناخت یندفرآ یلتسه -4-2-6

 ؛ بر اطالعات هویتی خود کاربر یممستق یریتمد مالکیت و

 ها؛تراکنش یحجم باال یمناسب برا ظرفیتسرعت و  ینتأم -4-2-7

 ؛ارزشصنعت  یهوشمند تخصص یاز مدل داده و قراردادها یبانیپشت -4-2-8

 ؛ شبکهخارج از  یهاکانال یجادو ا 1ییآسابرق یتاز قابل یبانیپشت -4-2-9

 توکن توسط ناشر؛  یکدارندگان  یراب یت،کنترل سقف مالک امکان -4-2-10

 آسان و خوانا یدهخدمت آدرس از یبانیپشت -4-2-11

 از لیست سفید برای دارندگان توکن پشتیبانی یتقابل -4-2-12

 دارزمان یهاتراکنشاز  پشتیبانیقابلیت  -4-2-13

 شدهپردازشاز پیش  یهاتراکنشاز  پشتیبانیقابلیت  -4-2-14

 اشرتوکن به ن استردادقابلیت  -4-2-15

 در حساب کاربر توسط ناشر توکن منجمدسازیقابلیت  -4-2-16

 بازارگردانی خودکارقابلیت پشتیبانی از  -4-2-17

 نباشد، هاآن یپاسخگو استالرفناورانه  راهکار است ممکن که یدیجد یهادرخواست به پاسخ یبرا -4-3

 : است کرده ینیبشیپروش را  دو ققنوس

  شده؛ییشناسا یدجد یازهاین اساس بر استالر بومیستز و هسته توسعه -4-3-1

 2متقاطع. بلوک زنجیره یاندازراه و هاسکو یرسا از یریگبهره -4-3-2

 ققنوس هایارزش و اصول 5

زد اعتمادی ناعتباری یا بیتواند به بیمی هاآنست که خدشه به ا های زیر استوارققنوس، بر اصول و ارزش

، ستهاهمه میزبانها که مورد اتفاق . لذا پایبندی به این اصول و ارزشنفعان و حتی پایان حیات آن شودذی

 ، فاقد اعتبار خواهد بود. هاآناالتباع بوده و هرگونه توافق اعضاء با یکدیگر یا با دیگران برخالف الزم

                                                      
 

1. Lightning 
2. Cross-Chain  
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 نامتمرکز راهبری -5-1

ها، در ثبت تراکنش هامیزبانو لزوم مشارکت فعاالنه همه  کل دفتربا توجه به ماهیت نامتمرکز 

یابد و بالتبع، هرگونه متمرکزسازی آن شده میکز و توزیعراهبری آن نیز جلوه نامتمر خودخودبه

تواند مقتضای ذات این فناوری و کاربردهای مورد انتظار آن را با چالش روبرو سازد. بر همین می

شود، برای توسعه و ارتقای ققنوس اتخاذ می هامیزباناساس، هر تدبیری که از سوی بنیاد یا هریک از 

 ین اصل خواهد بود. با رعایت و بر محور ا

  قانونی پایبندی -5-2

باالتری را نسبت به اعتبار و اعتماد  مراتببهپذیری است که اطمینان آن کل دفترترین ادعای مهم

آورد و این دستاورد، بیش از همه، پایبندی ققنوس را به موازین فراهم می ت و معامالت متمرکزتعامال

ی مندهای گوناگون قانونپیوسته جنبه طوربهاین هدف،  سازد. برای رسیدن بهقانونی نمایان می

ویژه: هویت و شخصیت قانونی و به ازجملهشود، ویژه ناظران( رصد میققنوس از سوی همه اعضاء )به

، سازوکارهای هاآندیجیتال و معامالت  هایدارایی، ناشران و کاربران ققنوس، قانونی بودن هامیزبان

 ها و قراردادها. تراکنشثبت و نگهداری سوابق 

 پیمان یگانگی -5-3

 پیدنامهس در آن کیفیت و کمیت که ترتیبی به پیمان، که پذیرندمی ققنوس بومزیست اعضای

 دیگر، پایه دارایی تخصیص و تعریف از و گیردمی قرار هاتراکنش کارمزد وصول مبنای شده، تبیین

  .کنندمی خودداری شکل هر و میزان هر به

 مندابطهض کارمزد -5-4

ها، به ترتیبی که کمیت و کیفیت آن در پذیرند که کارمزد تراکنشبوم ققنوس میاعضای زیست

مقرر از سوی بنیاد، در همه تعامالت و  عادالنه و با رعایت کف و سقف طوربهسپیدنامه تبیین شده، 

 معامالت اجرا شود. 

 شفافیت -5-5

تیب مقرر در این سپیدنامه است و فرض شده که گیری در بنیاد، بر اساس اجماع و به ترنظام رأی

بت ث کل دفترخود را در  رأیبا آگاهی از ماهیت تراکنش، نسبت به تأیید یا رد آن اقدام و  هامیزبان

ها اعتبارپذیر و اعتمادپذیر خواهند به دلیل رعایت شفافیت الزم و کافی آرا، تراکنش ،روازاین. کنندمی

نفعان تراکنش این شفافیت، ناقض حریم خصوصی و اسرار تجاری ذی بود. الزم به ذکر است که

 شود. رعایت می هاآننیست و الزامات مربوط به صیانت از 

 سازگارپذیری -5-6

ها و توانند توکنمی هامیزبانهریک از  بااینکهو  است استوارپذیری مبنای ققنوس بر سازگار

زند، لیکن حفظ و توسعه تعامل پایدار با سایر های مختص به خود را تعریف و عملیاتی ساتراکنش
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ها و سازوکارهای نباید نادیده بماند. بر همین اساس، همه امور یک میزبان، از زیرساخت هامیزبان

 .بینجامندافزایی جمعی ققنوس پذیری هماهنگ باشند و به همفنی، همگی باید با اصل سازگار

 پذیریدسترس -5-7

ای نهگوفناورانه شبکه ققنوس، از سوی هریک از میزبانان باید به زیرساخت و سازوکارهای فنی و

 درققنوس  بومزیستبرای همه اعضای  هاآناز سوی  ارائهقابلفراهم آیند که کاربردها و خدمات 

صول ا پایه بربه شکلی که بتوانند حقوق و تعهدات خود را به شکل مطلوب و  همآن ؛باشند دسترس

 یفا نمایند. این سند، استیفا و ا

  ناپذیریبرگشت -5-8

ناپذیرند و صحت و ها، پس از ثبت، خدشهپذیرند که همه تراکنشققنوس می بومزیستاعضاء 

پذیر خواهد بود و در صورت نیاز به اصالح در شبکه تضمین شدهذخیرهتمامیت سوابق نگهداری و 

 تراکنش قبلی، باید تراکنش جدیدی ایجاد و ثبت شود.

 

  شبکه ققنوس زیرساخت فنی 6

 یادبن یسو از شدهمطرح یکنون یهاییازمندن شده،یعتوز کل دفتر یفناور از یریگبهره با ققنوس شبکه

 .کندیبرآورده م را ققنوس

 شبکه یمعمار -6-1

های آن برای تراکنشمعنا که  ینبه ا ؛است 1احرازشده یعموم شبکه یک ،ققنوس شبکه -6-1-1

 مقرر در یطشرا یدبه شبکه باملحق شدن  یبرا یدجد یزبانماست و هر  یترؤقابلعموم 

 یمبنا بر و شدهیعتوز دفتر کل یفناور یسازیژهو با که را داشته باشد« 3-5-7»بند 

 یشنما یرز یرتصو در ققنوس شبکه کالن یمعمار. شده است یسازیادهپ استالر راهکار

 .است شدهداده

                                                      
 

1. Public-Permissioned 
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 . معماری کالن شبکه ققنوس1شکل 

 یقطر از گردد،یم فراهم هامیزبان توسط که یکاربرد یهابرنامه ی،ارمعم ینا اساس بر -6-1-2

 در ققنوس یهاهسته. گردندیم متصل ققنوس 1فعال گره یک هسته به هایسسرو واسط

 .دهندیم یلتشک را ققنوس شبکه هم کنار

 مقررات یهکل یسازیادهپ که امکان است یاگونهبه توکن یک یافتدر و ارسال یتعامل مدل -6-1-3

 . گرددمی فراهم 2ییشوپول با مبارزه الزامات از جمله مرتبط

 شبکه ققنوس فنی یاجزا -6-2

 است بدیهی. است شده یمعرف ققنوس بومزیست دهندهلیتشکفنی  اجزای ،ادامه در

 یا توسعه آوردنفراهم به نسبت خود تجاری مدل با متناسب تواندمی هامیزبان از یک هر

 . نماید اقدام اجزا این

 3هسته یسسرو -6-2-1

 سخهن یک مدیریت آن اصلی وظایف و است ققنوس شبکه فقرات هسته، ستون سرویس

است؛  شبکه هایگره سایر با ماندن همسان و 4هاگره سایر با کل، ارتباط دفتر از محلی

 اجماع در وارائه کند را ها تراکنش بایگانی خدمات نیز اختیاری صورتبهتواند می البته

 :است ذیل شرح به هسته سرویس اصلی اجزای .نماید شرکت نیز هااکنشتر ثبت جهت

                                                      
 

1. Active Node 
2. Anti-Money Laundering (AML) 
3. Core Service 
4. Node 
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6-2-1-1- 1SCP: اجماع استالر است. یتمبر الگور یمبتن ققنوس شبکه اجماع پروتکل 

6-2-1-2- Herder: است هسته یهایسسرو یرسا و ققنوس شبکه اجماع یتمالگور ینب واسط. 

6-2-1-3- Overlay: ینآخر از اطالع و هانآ با اطالعات ها، تبادلگره یرسا با ارتباط یبرقرار 

 .دارد بر عهده را هاآن یتوضع

6-2-1-4- Ledger: ینهمچن. کندیم فراهم اجماع یتمالگور به ارائه جهت را هاتراکنش مجموعه 

تراکنش بسته درج یفهوظ عنصر ینا. کندیم منتقل شبکه به را اجزا یرسا یرخدادها

 .ددار عهده هم به را یگانیبا و 2یرهذخ یستل در ها

6-2-1-5- History: دارعهده شبکه از خارج یرهذخ منبع یک به را کل دفاتر و هاتراکنش انتشار 

 .است

6-2-1-6- Bucket List: یسکد یریتمد یفهوظ. است ییدشدهتأ دفاتر یبرا یسازیرهذخ منبع

 .دارد بر عهده یزن را تکرار از ممانعت ، جهتهاآن هش کنترل و ها

6-2-1-7- Transaction: دارد بر عهده را اکنشتر یساختارها انواع یسازیادهپ . 

 3واسط یسسرو -6-2-2

 شبکه به کاربران یافزارهانرم اتصال جهت الزم هایAPI واسط، مجموعه سرویس

 کاربردی هایبرنامه و هسته هایسرویس مابین واسط سرویس. آوردمی فراهم را ققنوس

 . نمایدمی تسهیل را ققنوس بر مبتنی افزارهاینرم توسعه شرایط و قرارگرفته

 4یدهآدرس یسوسر -6-2-3

 شبکه واقعی هایآدرس به را انسان برای فهمقابل هایآدرس تبدیل امکان ،سرویس این

 است user*domainname.ir صورتبه فهمقابل هایآدرس ساختار. آوردمی فراهم ققنوس

 .شودمی تبدیل کلیدزوج با متناظر هایآدرس به سرویس این در که

 5دلاتب یسسرو -6-2-4

                                                      
 

1. Stellar Consensus Protocol (SCP) 
2. Bucket List 
3. Interface Service 
4. Federation Service 
5. Exchange Service 
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سامانه تبادل دارایی »به نام  1غیرمتمرکز شدهتوزیع تبادل زیرساخت یک ،در ققنوس -6-2-4-1

و در آن به ازای  کندیم فراهم راها توکن انواع لتباد امکان که دارد وجود «دیجیتال

 هاتوکندارندگان  لذا. پذیر استهر زوج دارایی دیجیتال ایجاد یک بازار مستقل امکان

موجود در شبکه  یهاتوکن انواع دلاتب سفارش ایجاد به نسبت بازار شرایط اساس بر

 .کنندیماقدام 

  
  ققنوس شدهتوزیع دلاتب سرویس مفهومی مدل. 4شکل   

 توسعه به اقدام ،خود یانمشتر به یژهو خدمات ارائه جهت تواندیم هامیزبان از یکهر -6-2-4-2

 یاربرکو تنوع تجربه  یدنما ققنوس شدهتوزیع تبادل سرویس برای یکیگراف واسط یک

 . خواهد بود هامیزبان یخدمت، از جمله عوامل رقابت ینا یو کاربرپسند

 2یگانیبا یسسرو -6-2-5

 ارتباط در هسته بایگانی سرویس بامستقیم  صورتبه که است یمستقل ابزار سرویس این

 رود. بکار می شبکه به غیرمتصل بایگانی ساخت صرفاً جهت و است

 3ققنوس توکن یفک -6-2-6

 و نمایدارائه  توکن کیف ابزار خود مشتریان نیاز اساس بر تواندمی اهمیزبان از هریک

 .استها الزامی کاربران در کیف توکن هویت احراز اصالت. ندارد محدودیتی زمینه این در

 4داشبورد ققنوس -6-2-7

                                                      
 

1. Decentralized Exchange 
2. Archive Service 
3. Kuknos Wallet  
4. Kuknos Dashboard 
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 یک جزئیات و هامیزبان وضعیت شبکه، مشاهده پایش ققنوس، امکان داشبورد در

 در تارنمای دبیرخانه به نشانی سرویس این. رددا وجود کل دفتر یا تراکنش

https://dashboard.kuknos.org/ است در دسترس. 

 

 1ققنوس یشگاهآزما -6-2-8

 هایایده آزمودن امکان که است ققنوس شبکه به متصل ابزار یک ،ققنوس آزمایشگاه

سرویس یهکل آزمودن امکان ،ابزار این در. نمایدمی فراهم را افزارنرم توسعه از قبل مختلف

 این به دسترسی جهت. است آمده فراهم سرویس واسط هایAPI توسط شدهارائه های

 . شود مراجعه /https://lab.kuknos.org تارنمای دبیرخانه به نشانی به ابزار

 2مرورگر ققنوس -6-2-9

های مرورگر ققنوس یک ابزار متصل به شبکه ققنوس است که امکان مشاهده تراکنش

ارنمای تجهت دسترسی به این ابزار به نماید. ل را برای کاربران فراهم میو دفاتر ک شدهثبت

 .شود مراجعه /https://explorer.kuknos.org دبیرخانه به نشانی

 3ققنوس افزارنرمهای توسعه کیت -6-2-10

 یسینوبرنامه یهازباندر  یافزارنرمها و نمونه منابع ای از کدها، کتابخانهمجموعه

جهت نماید. مبتنی بر امکانات شبکه ققنوس را فراهم می افزارنرموسعه مختلف که امکان ت

 https://github.com/KuknosOrg تارنمای دبیرخانه به نشانیبه  منابعدسترسی به این 

 .شود مراجعه

 4(DAppsکاربردی غیرمتمرکز ) یهابرنامه -6-2-11

زارها، باز ا یاموعهمجکاربردی غیرمتمرکز مبتنی بر ققنوس،  یهابرنامهتوسعه  منظوربه

 افزارهانرم گونهنیاهای میزبانی های ارتباطی، نمونه کد و زیرساختاستانداردها، پروتکل

کاربردی غیرمتمرکز  یهابرنامهاست. جزییات زیرساخت توسعه  شدهینیبشیپدر ققنوس 

گردد است. توصیه میدر دسترس  https://github.com/KuknosOrg ققنوس در آدرس

 باز و با دسترسی آزاد توسعه یابند.منبع صورتبه افزارهانرم گونهنیا

  5(IPFSفایل غیرمتمرکز ) سرویس -6-2-12

                                                      
 

1. Kuknos Laboratory 
2. Kuknos Explorer 
3. Kuknos Software Development Kit (SDK)  
4 . Decentralized Applications 
5 . Interplanetary File System 
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IPFS سیستم توزیع فایل همتا به همتا و غیرمتمرکز است. در این سیستم از روش  یک

هش آن  ،هر فایلآدرس شود؛ بدین ترتیب که استفاده می 1بر مبنای محتوا سازیذخیره

استفاده از  گردد و باهای شبکه ذخیره میگرهغیرمتمرکز بر روی  صورتبهکه فایل است 

سازی غیرمتمرکز منظور ذخیرهشود. در شبکه ققنوس بهمی همین هش نیز بازیابی

شود. هر یک از اختصاصی استفاده می شدهتوزیع هایگرهبا  IPFSاطالعات از یک شبکه 

اختصاصی  IPFSاین شبکه  گرهققنوس، یک  در شبکه هامیزباناز  هرکدامسرورهای 

 خواهند بود. 

 (2AMMسرویس بازارگردانی خودکار ) -6-2-13

با استفاده از این سرویس امکان ایجاد استخرهای بازارگردانی خودکار برای جفت 

های مختلف شبکه ققنوس فراهم خواهد شد. این سرویس در ترکیب با امکان توکن

کند. های شبکه کمک زیادی میگی کلیه توکنبه افزایش نقدشوند 3پرداخت مسیری

توانند با مشارکت در تامین نقدینگی این استخرها از منافع حاصل از فعالیت کاربران می

    مند گردند.آن بهره

 هامیزبان استقرار و ققنوس آزمایشی و اصلی شبکه -6-3

 بستر نوانعبه یشیآزما شبکه که است شده یجادا یاصل و 4یشیآزما شبکه دو ققنوس در -6-3-1

 .رودیم بکار نوآورانه یهایدها توسعه و آزمون، آموزش

 توسط آن دهیسرویس یرساختز و بوده ینترنتا بر یققنوس، مبتن شبکه یارتباط بستر -6-3-2

 .است آمده فراهم ققنوس میزبانان

 

                                                      
 

1 Content Based Address 
2 Automated market maker 
3 Path payment 
4 Test-Net 



                              

 18                                                    2.0 ویرایش – نامه شبکه ققنوس و توکن پیمانپیدس

 

 wp@kuknos.orgـ  1401/ماه اردیبهشت –بنیاد ققنوس 

 با یکدیگر میزبانانهای . ارتباط گره5شکل 

 از کیهر شد، یجادا گذارانیانبن طتوس ققنوس آزمایشی و یاصل شبکهکه  نخست گام در -6-3-3

اصلی  شبکه یجادا جهت مختلف 1داده مرکز سه در را فعال گره سه یزبان،م نقش در هاآن

 . نمودند فراهمو آزمایشی 

 نشانی به دبیرخانه یتارنما در ققنوس یهایسسرو منبع یکدها مخزن -6-3-4

https://git.kuknos.org یم یدجد یهایزبانم .است در دسترسهای عضو برای میزبان

 یسسرو یاندازراه و یینسخه اجرا یهته به نسبت هایسسرو منبع کد به یدسترس با توانند

 .یندنما اقدام خود

شبکه، از  یروزرسانبه یعتسر ینو همچن هامیزبان هاییسسرو یاندازدر راه یلجهت تسه -6-3-5

 Dockerو مجموعه  شدهاستفاده Dockerو ابزار  یبرنامه کاربرد سازییمجاز یفناور

Imageاست. مخزن  شدهفراهم میزبان هایسرویس اندازیراه جهت یازموردن یها

 یققنوس در تارنما هاییسسرو یشده برا سازییمجاز هاییرساختبه ز یدسترس

 توانندمی هامیزبان و شدهبینییشپ https://repository.kuknos.org یبه نشان یرخانهدب

 یهاImage دریافت به نسبت مخزن این از خود سرویس اندازیراه در تسریع جهت

 .ینداقدام نما یازموردن

 ارکان ققنوس 7

 ققنوس  گذارانانیبن  -7-1

 فناوران یان،پارس یپردازسداد، گروه داده یورزتکوست(، داده) تکوستا یفناور یهاشرکت -7-1-1

 شرکت و ،(پفنا) یانآر پاسارگاد اطالعات یفناور ،(بهسازان) فردا بهسازان هوشمند

 شبکه یکدیگر با ائتالف در پارس ققنوس یکتا شدهتوزیع مالی و اطالعاتی هایفناوری

 .اندنهاده بنیان را ققنوس

 حداقل و( سرورها قبیل از) فنی هایزیرساخت ،گذاریانبن اعضای عنوان به هاشرکت این -7-1-2

 هایارزش و اصول هیبر پا تا اندآورده فراهم را ققنوس اولیه اقتصادی هاینیازمندی

 .نماید کار به آغاز سپیدنامه، در برشمرده

                                                      
 

1 Data Center 
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 ضورح شبکه و بنیاد در مستقل میزبان عنوان به توانندمی هریک ققنوس، گذارانیانبن -7-1-3

 نسبت ایویژه امتیاز گونههیچ و دارند عرضه را خود مختص کاربردهای و خدمات و یابند

 . ندارند هامیزبان سایر به

 هاآن تصمیمات و بوده میزبان حکم در ققنوس گذارانیانبن پیمان، عمومی هعرض زمان تا -7-1-4

 . است ققنوس بنیاد مصوبات حکم در «2-7» بند چارچوب در

 ققنوس یادبن -7-2

 است.  یرمتمرکزغ و خودانتظام یتشکل -7-2-1

 .است یرصنفیو غ یرانتفاعیغ تشکلی -7-2-2

 دارد.  یادمستقل در بن رأیبا حق  یندهدو نما یزبانهر م -7-2-3

درصد  یکو موافق حداقل پنجاه  رأیدر صورت اخذ  ،یزبانیم یطواجد شرا خصشهر  -7-2-4

 .یددرآ یادبن یتبه عضو تواندیم یکنون یزبانان( م51%)

 نیاز ب یرخانهانتخاب دب یدنامه،سپ یو بازنگر یرتفس یلققنوس، از قب یامور راهبرد -7-2-5

حداقل  یازمندن خلف،مت یهایزباناخراج مو  آن یاراتو اخت یفوظا یینو تع هامیزبان

پنجاه و یک  رأیدر مورد سایر امور بنیاد،  .است یادبن یاعضا رأی( %80هشتاد درصد )

 نماید.( اعضا کفایت می%51درصد )

 هنشدتعهد  هامیزبان یاز سو هاآن بازخریدکه  اییافتهانتشار  یمانپ یهاحساب یریتمد -7-2-6

 رأیا ب یدنامه،، بر اساس ضوابط سپهازبانمیبه  یمانپ یعو توز است یادبن یار، در اختباشد

 .شودانجام می( اعضا %51درصد ) یکوحداقل پنجاه

 ینا گیرییرأ یرساختز ققنوس، یادبن یراهبر یرساختار شفاف و اعتمادپذ یجادا منظوربه -7-2-7

 1DAOهوشمند به صورت  یو در قالب قراردادها یوماتر یبر شبکه عموم یمبتن یادبن

به  یرخانهدب یهوشمند مرتبط، در تارنما یقراردادها مستنداتاست. شده  سازییادهپ

 .شده استمنتشر  https://www.kuknos.org/dao ینشان

 یادبن یرخانهدب -7-3

( %80هشتاد درصد ) رأیبا  هامیزباناز بین  باریکانتخاب دبیرخانه ققنوس هر دو سال  -7-3-1

 ه عنوان دبیرخانه بالمانع است.پذیرد. انتخاب متوالی یک میزبان باعضای بنیاد صورت می

                                                      
 

1. Decentralized Autonomous Organization (DAO) 
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اجرایی دبیرخانه بنیاد ققنوس، به پیشنهاد دبیرخانه و تصویب پنجاه و یک درصد  نامهیینآ -7-3-2

 .االجراستالزم( اعضا 51%)

 هاییرساختبوم ققنوس در امور توسعه زیستز یاعضا یشامل هماهنگ ای،یرخانهامور دب -7-3-3

 یشاپنظارت و به شبکه،  یدجد هاییزبانال مو اتص یادبن ییدمورد تأ یدو خدمات جد یفن

 یمو تنظ یافتمرتبط با ققنوس، در یرخدادها یققنوس، برگزار یشبکه و بازارها

 یینبوم، تعیستز یروابط اعضا یمققنوس، تنظ یدنامهاصالح سپ در خصوص یشنهادهاپ

 .است یادبن یموارد ابالغ یرضمانت اجراها در ققنوس و سااعمال تخلفات و 

 .شودیم یناعضا تأم یاز سو ،یادمصوب بن یتحق عضو یقاز طر ،یرخانهدب هایینههز -7-3-4

و  یقیاشخاص حق یایها و هدااهداف ققنوس، کمک یشبردجهت پ تواندیم یرخانهدب -7-3-5

 .یدنما یافترا در یحقوق

 ناظر -7-4

از  یکبوم، در هریستز یاعضا یتمرتبط با فعال یتیامور حاکم یمتول داریتمراجع صالح -7-4-1

توانند یم یو دادرس ینظارت، بازرس یریت،مد گری،یمتنظ گذاری،یاستس یهابخش

 ناظران ققنوس باشند.

 یفایا منظوربه هاآن یقانون یاراتو اخت یفناظران در ققنوس در چارچوب وظا یتعضو -7-4-2

 یهایزبانم ی. دعوت از ناظران از سواست یزبانچند م یا یکنسبت به  یتیامور حاکم

 .یردپذیربط صورت میذ

سوابق را  سازییرهندارند و تنها امکان مشاهده و ذخ یها دخالتتراکنش ییدتأناظران در  -7-4-3

 دارند. 

 است.  یدنامهسپ یرشپذ یبه معنا یاد،ناظران در بن یتعضو -7-4-4

مگر در صورت احراز تعارض منافع  یست،در ققنوس ن یزبانیبه عنوان ناظر، مانع م یتعضو -7-4-5

 .ققنوس یادبن یصبه تشخ یزبانیم یگریو امور تصد یتنظار یاراتو اخت یفوظا یانم

 یزبانم -7-5

و  یرندبپذققنوس را  یدنامهچنانچه سپ ی،و خصوص یعموم یو حقوق یقیاشخاص حق -7-5-1

. دینققنوس درآ یزبانیبه م توانندیآن را فراهم آورند، م یو اقتصاد ، حقوقییالزامات فن

 است. یشانت مربوط به عهده او مقررا ینقوان یترعا یدولت یدر خصوص اشخاص حقوق

( %51درصد ) یکوپنجاه یحداقل رأیو اخذ  یطمنوط به احراز شرا ید،جد یزبانم یرشپذ -7-5-2

 ققنوس است. یاددر قالب احکام بن یکنون هاییزبانم
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 :است یربه شرح ز یزبانیکنندگان مدرخواست یطشرا -7-5-3

کننده ملزم درخواست. یاحرفه یتمرتبط با فعال یو انتظام یفریک یشینهنداشتن سوءپ -7-5-3-1

 یرشو صرف اعالم و پذ یستن داریتصالحمراجع از  یشینهسوءپ گواهی عدم به ارائه

 است؛  یخالف واقع کاف عواقب اظهار

  ی؛ابر رزومه حرفه یوکار مبتنکسب یداشتن اعتبار الزم در فضا -7-5-3-2

 ؛مربوطهو مقررات  ینهمه قوان یتمجوزها و رعا یافتدر -7-5-3-3

ن به عنوان اولی در شبکه ققنوستوکن  یکحداقل  و انتشار یتخصص یدنامهارائه سپ -7-5-3-4

 ؛از طریق میزبان ضامن توکن

 یمبن یادبن یکنون یزبانم یکبا حداقل  هایتمسؤولتعهدات و  ضمانتانعقاد قرارداد  -7-5-3-5

 دینبا هامیزبان ضمانتققنوس.  نفعانیذ در برابر یو تعهدات و یونبر جبران کامل د

 ؛متقابل باشد

اطالعات و  یعدم انتقال و عدم افشا ی،بردارعدم بهره یتدنامه قبول مسؤولارائه تعه -7-5-3-6

 مرتبط با شبکه ققنوس؛ یهاسامانه

ققنوس مطابق  اصلی و آزمایشی شبکه یدهنده فعال برایس( سرو3حداقل سه ) ینتأم -7-5-3-7

 ی؛فن یطبا شرا

 یفن تیرساخاز ز یبردارو بهره یمناسب جهت برپاساز یفن یتداشتن ظرف یاردر اخت -7-5-3-8

 ققنوس؛

 ؛( اعضا%51) پنجاه و یک درصد حداقل مصوبه بنیاد ققنوس مبنی بر موافقتاخذ  -7-5-3-9

  های خودپیمان در حساب 500،000حداقل  سازییرهذخ  -7-5-3-10

و مقدار هم ارزش پیمان  500،000تامین نقدینگی حداقل  ،10-3-5-7مستقل از بند  -7-5-3-11

 ه اولین توکن میزبان در استخر بازارگردانی خودکار پیمان باز اولین توکن، 

دارند که  هایییتولؤآن مس یع و بازارگردانی، توزذخیره هایالماس یندر تأم هامیزبان -7-5-4

 آمده است. یدنامهسپ« 3-8»بند آن در  یلتفص

 هینکاست. ضمن ا یزبانانبه عهده م هاآنو نظارت بر  یبانیناشران و پشت یرشجذب و پذ -7-5-5

 دهندگان خدمات عمل کنند.ارائه یرشر و سابه عنوان نا توانندی، خود مزمانهم

 نشانی به دبیرخانه تارنمای در فعال هایمیزبان فهرست -7-5-6

https://www.kuknos.org/anchor است شده درج. 

 ناشر  -7-6
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 یزبان،م یکاحراز و اخذ موافقت حداقل  یطشرا یندر صورت تأم ی،و حقوق یقیاشخاص حق -7-6-1

 ند.کن یتبه عنوان ناشر ققنوس فعال توانندیم

 تعامل کند.  یزبانبا چند م تواندیم زمانهمهر ناشر،  -7-6-2

  نماید.می یبرداربهرهمیزبان خود  یافزارهانرمو  یرساختاز زناشر  -7-6-3

 . کنندیخود، توکن صادر م یزبانو الزامات م یطناشران طبق مجوز و شرا -7-6-4

 اندموظفو  یابدیانتشار م یعموم صورتبه هاآن یزبانم یاطالعات مربوط به ناشران از سو -7-6-5

 کنند.  یتالزم را رعا یتشفاف

 ییدتبادل(، منوط به تأ سامانه و توکن یفک یلاز قب) خدمات ققنوس توسط ناشر یرارائه سا -7-6-6

 متبوع آن است.  یزبانم یتولؤو قبول مس

 ینناشر هیدنامو انتشار سپ ییدتأ یند. فرآاستتوکن خود  یبرا یدنامهناشر ملزم به ارائه سپ -7-6-7

 است: یربه شرح ز

 یاد؛مصوب بن یتوسط ناشر مطابق با الگو یدنامهسپ یسنویشپ ینتدو -7-6-7-1

 توسط ناشر؛  یزبانبه م یدنامهسپ نویسیشارسال پ -7-6-7-2

 یادب بنمصو یققنوس و الگو یدنامهآن با سپ یقو تطب ینبا قوان یدنامهاحراز انطباق سپ -7-6-7-3

 یزبان؛م یاز سو

 قرارداد مربوط با ناشر؛ یو امضا شدهاصالح یدنامهسپ یبر رو یزبانم ییدتأ -7-6-7-4

 یدنامهمرتبط با سپ یقانون یهایتبر دارا بودن مجوزها و صالح یمبن یزبانم ییدتأ -7-6-7-5

 ناشر؛  یاز سو یشنهادشدهپ

 .یزبانم یدر تارنما ییدشدهتأ یدنامهسپ ییانتشار نسخه نها -7-6-7-6

 کاربر  -7-7

 رکارب انعنو به توانندمی باشند، نداشته قانونی منع چنانچه حقوقی، و حقیقی اشخاص -7-7-1

 .کنند فعالیت ققنوس

. ردگیمی صورت هامیزبان توسط شدهفراهم خدمات طریق از تنها شبکه، به کاربران اتصال -7-7-2

 . داشت خواهد را خود سازوکار هریک ،میزبان چند یا دو طریق از اتصال صورت در
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 یگرافیک واسط توکن، کیف مانند هامیزبان سوی از شدهارائه خدمات هایکانال در کاربران -7-7-3

 قنوسقبنیاد  توسط شدهیینتع هویت احراز شرایط و شوندمی شناسایی...  و تبادل سامانه

 خود امر ینا که شوندیم ییشناسا یرز یهاروش به ققنوس کاربران. نمایندمی تأمین را

توانند هریک از ناشران می. آوردیفراهم م هاآن یبرا را از احراز هویت متفاوتی سطوح

 تیاحراز هوبه شرایط صدور، استفاده یا خاتمه توکن مربوط به خود، یکی از سطوح بسته 

برای  یازموردنرا برای دارندگان آن توکن الزامی نمایند. بدیهی است سطوح احراز هویت 

 سطوح اینها در سپیدنامه اختصاصی آن از سوی ناشر قید خواهد شد. هریک از توکن

 :از اندعبارت احراز هویت

 یک با متناظر ییدشدهتأ همراهو شماره  یققنوس آدرس شامل اطالعات پایه: سطح -7-7-3-1

 .گرددیم فراهم هامیزبان از یکی توسط که یعموم یدکل

 .شبا حساب بانکی کاربرو شماره  شامل کد ملی، تاریخ تولد :فروش اطالعات سطح -7-7-3-2

 ایه است.پنیاز این سطح اطالعات پیش

اربر ک مرتبط با بازار سرمایه برایاستعالم اطالعات  تهیه :یهبازار سرما اطالعات سطح -7-7-3-3

 نیاز این سطح اطالعات پایه و اطالعات فروش است.. پیشویبا استفاده از کد ملی 

 قانون الزامات بر اساس کاربر سطح این در :الکترونیکامضای  اطالعات سطح -7-7-3-4

 ققنوسی آدرس و شده هویت احراز ،1یعموم یدکل زیرساخت و الکترونیکی تجارت

 صادر (Root CA) ریشهگواهی  مرکز ذیل ،امن الکترونیکی امضای یک عنوان به کاربر

  .گرددمی

 ییشناسا آن در شدهیفتعر کلیدزوج و حساب بر اساس ققنوس شبکه هسته در کاربران -7-7-4

 .است به عهده خودشان کاربران، یخصوص یدهایکل از یانتص شوند.یم

 مانپی مانده بر اساس رأی این. دهند رأی هامیزبان به وانندتمی کاربران ققنوس، شبکه در -7-7-5

 هامیزبان شدهکسب رأی میزان ماهیانه خودکار، صورت به شبکه. شودمی دهیوزن کاربران

 ققنوس بومزیست اعضای اطالع به ققنوس، داشبورد طریق از و کندمی محاسبه را

 طول در. دهدمی نشان هامیزبان فعالیت از را هاآن رضایت میزان کاربران، رأی. رساندمی

 دیگر میزبان به میزبان یک از را خود رأی تواندمی کاربر ،(ماهیانه) گیریرأی زمانی دوره

 .دهد انتقال

                                                      
 

1. Public Key Infrastructure (PKI) 
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 پیمان  8

  پیمان انتشار -8-1

 . گرفتصورت  یادبن یکار شبکه از سوبه  در زمان آغاز یمانپ توکن اولیه انتشار -8-1-1

 منتقل بنیاد یعتوز یهاحساب به و را صادرپیمان  توکن یلیاردم یک بنیاد، ه،یدر انتشار اول -8-1-2

های توزیع بنیاد، غیرقابل واگذاری به کاربران هستند. های موجود در حسابپیمان. کرد

 هامیزبانتوسط  یازموردن ذخیره هایالماس ،هامیزبان و شبکه فعالیت با متناسب

 هایحساب بهبنیاد  توزیع هایحساب از هاآنمتناسب با  پیمان توکن و شدهینتأم

 .گرددمی منتقل عرضه جهت هامیزبان

 یبه نشان یرخانهدب یتارنما در یمانپ توکن اولیه انتشار یندفرآ مستندات -8-1-3

https://www.kuknos.org/paymon است در دسترس . 

 ،صادرشده توکن میلیارد یک از عرضه نشده توکن( 000/000/900/-) میلیون نهصد تعداد -8-1-4

 منتقل( همیشه برای استفاده، غیرقابل امضای با حساب) بازگشت بدون حساب یک به

  .بود خواهد عرضهقابل ققنوس، شبکه در پیمان، توکن میلیون صدیک تنها و گردید

 حسابمانده حداقل -8-2

 حداقل بر ضوابطی غیرواقعی، هایتراکنش و راکد هایحساب ایجاد از جلوگیری منظور به -8-2-1

 .دشومی کنترل تراکنش انجام زمان در و اعمال پیمان دارایی بر مبتنی حسابمانده

 :است زیر رابطه اساس بر حسابمانده حداقل محاسبه -8-2-2

حسابمانده( = حداقل 2ها + داشت * )تعداد موجودیتپایه نگه  
 (5/0پیمان )داشت = نیمپایه نگه -

 ها شامل:موجودیت -

 های شبکهبه توکن 1تعداد خط اعتماد 

 2داد پیشنهادهاتع 

 تعداد امضاکنندگان حساب 

 مرتبط به حساب 3تعداد اقالم داده 

 پیمان توزیع -8-3

                                                      
 

1. Trustline 
2. Offers  
3. Data Entries  
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 همه» ،ققنوس مؤسس گروه حساب جزبه و است ییچندامضا یمانپ یعتوز یهاحساب -8-3-1

 داقلح ییدتأ با بازار، به یمانپ عرضه. دارند شدهیفتعر یامضا آن در« ققنوس یادبن یاعضا

 .است یرپذامکان هامیزبان (٪51درصد ) یکوپنجاه

 :است حساب سهمشتمل بر  زیر یعتوز برنامه با متناسب یع،توز یهاحساب -8-3-2

 ؛هامیزبان ویژه، توکن یلیونصد م( ٪20درصد ) یستب -8-3-2-1

 و شناور طوربه ماهیانه عرضهویژه  ،توکن یلیونصد م (٪75درصد ) هفتاد و پنج -8-3-2-2

 شبکه؛ و در هامیزبان یتفعال متناسب با

 میزان و فهرست که مؤسس ققنوس گروهویژه  توکن، یلیونصد م (٪5صد )پنج در -8-3-2-3

 گرددمی تعیین ققنوس بنیاد توسط هاآن از هریک سهم

 پیمان توزیع چارچوب و طیشرا -8-3-3

 :هامیزبان یژهو ،توکن یلیونصد ماز  (٪20درصد ) یستب -8-3-3-1

 یهانیزبام میان یمانپ یلیون( م1) یکحداقل  شبکه ققنوس، یاندازراه آغازدر  

 توزیع شد. یطواجد شرا

 کرد.  نیتأمرا  ذخیره یهاالماسهای دریافتی، هر میزبان متناسب با پیمان 

 .بود 14/90/98 تا 15/08/89 از هامیزبان به یهاول عرضه زمان 

 پیمان تأمین برای جدید هایمیزبان ،هامیزبان به اولیه عرضه پایانتوجه به  با 

 عرضه در مشارکت با و کنند مراجعه فعال هاینمیزبا به باید خود موردنیاز

 .نمایند تأمین را خود ازیموردن پیمان بتوانند ایشان، ماهیانه

 و شناور طوربه ماهیانه عرضهویژه  ،توکن یلیونصد م (٪75درصد ) هفتاد و پنج -8-3-3-2

 :میزبان یتفعال متناسب با

 .گردید آغاز 15/08/98 یختار از یانهماه عرضه زمان 

 دریافت پیمان توزیع ماهیانه است.  نیازیشپ ،یزبانیم یطشرا ینتأم 

 :شودمی محاسبه یرز فرمول با هامیزبانبه  یانهماه عرضهقابل یمانپ حداکثر 

 ماهیانه کل عرضه=  فعال میزبان * تعداد صد هزار( * 1ماهیانه( + رأی کل/شدهعرضه پیمان کل)) 

 محاسبه یرز فرمول از زبانیم هر توسط یافتقابل در یمانپ یزانم حداکثر 

 :شودمی

 میزبان به ماهیانه عرضه = سقف صد هزار( * 1میزبان( + ماهیانه رأی/ ماهیانه رأی کل)) 

 مؤسس ققنوس:  گروه (٪5پنج درصد ) -8-3-3-3
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( ٪70) درصد هفتاد حداقل رأی اساس بر گروه، این اختیار در پیمان عرضه زمان 

بیست  که در هر سال از شودیم مانجا یجیو به صورت تدر تعیین گروه یاعضا

 .تجاوز نخواهد کرد (%20درصد )

حساب  یصاحبان امضاعنوان به ، ققنوس مؤسسگروه  یندگان( تن از نما10ده ) 

 .شوندیم یینتعآن  یعتوز

. است آن اعضای عهده به ققنوس مؤسس گروه پیمان ذخیره هایالماس ینتأم 

 .شودیم ینتأم بازار به شدهعرضه یمانپ یزانم با ، متناسبذخیره هایالماس

 پیمان عرضه -8-4

کیف  یقطر از و خود اختیار در یهایمانپ از را بازار به یمانپ عرضه و فروش ،هامیزبان -8-4-1

. ادد خواهند انجام شدهتعریفیا سایر سازوکارهای  ققنوس شدهتوزیع تبادل سامانه توکن،

الماس ینتأم و یانهماه فروش انیزم ققنوس، به یعتوز یهاحساب از یمانپ مجدد یافتدر

 ادیبن یمدرخواست خود را تقد هامیزبانمبنا،  ینکه بر هم دارد یبستگ یدجد ذخیره های

 ید،جد ذخیره هایالماس ینتأم مستندات و یزبانم فروش سوابق لحاظ با یاد،بن. کنندیم

 یمقتض میکننده، تصمدرخواست یزبانم به یعتوز یهاحساب از یمانپ عرضه در خصوص

 .کندیاتخاذ م

 ،و مقررات ینقوان چارچوب در را یجرا پولتا  مجازند هامیزبان، پیمان فروش یندفرآ در -8-4-2

 سبتن یج،را پول توکن با تواندیکاربر م. یندنما کاربران ارائه به را آن و نموده یسازتوکن

 تبادل ققنوس اقدام نمایند. سامانه در یمانپ یدخر/مبادله به

ادل تب سامانهدر  یشنهاددر قالب پ )قیمت اسمی( هامیزبانتوسط  یمانخ عرضه پحداقل نر -8-4-3

ه . الزم بشودیم یینتع یرمطابق با فرمول ز ی،محل یجبازارها به وجه را یرسا یاققنوس و 

 :نخواهد بود فرمولتبادل، تابع این  سامانهکاربران ققنوس در  نرخ معامالت ذکر است که

 

قیمت اسمی =
قیمت ارزی الماس پایه به قیمت وجه رایج محل عرضه × 1/1

100.000
 

 سنجیده راپاپورت هفتگی یهاگزارش در شدهاعالم قیمت اساس بر های ذخیرهالماس نرخ -8-4-4

پیوسته  طوربه، پیمان ذخیره هایالماس و پایه الماس گذاریقیمت با مرتبط و اطالعات

ذخیره دارای گواهی  یهاالماسکلیه  ازآنجاکه .شودمی منتشر ققنوس بنیاد تارنمای در

GIA  ،اخذ گواهی نیز به ارزش اعالمی در گزارش راپاپورت افزوده  هایینههزهستند

 آورده شده است. 2که جزییات آن در پیوست  شودیم
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 عرضهقابل مانیپ تعداد. شودیم میتقس پیمان (100.000) صد هزار به هیپا الماس -8-4-5

 محاسبه ریز فرمول یمبنا بر سازییرهذخ زمان در ،ذخیره یهاالماس از کی هر متناسب با

 .شودیم

تعداد پیمان =
GIA یگواه + هزینههای جانبی اخذ  قیمت الماس ذخیره در راپاپورت 

400 + هیپا در راپاپورت قیمت الماس 
× 100.000 

 

 ذخیره الماس تحویل و پیمان بازخرید -8-5

مندرج در بند  ینرخ اعالم یتبا رعا انپیم یاسم قیمت پرداخت یبه معنا یمان،پ یدبازخر -8-5-1

 . شودیم یینتع یزبانم یاست و کارمزد آن از سویزبان به کاربر مسوی از « 8-4-3»

و میزبان مربوط  ذخیره یهاالماس فهرست اد،یبن تارنمایبا مراجعه به  توانندیم کاربران -8-5-2

 تارنمایت خود را در درخواس ،موردنظر ذخیرهمشاهده و پس از انتخاب الماس  رابه هر یک 

 هدبیرخان یرا با هماهنگ ذخیرهالماس  زبانیم ،صورت نی. در اندیثبت نما بوطهمر زبانیم

 شدهیمعرفاز مرکز  یرا ظرف سه روز کار الماس توانندی. کاربران مدهدیم لیبه کاربر تحو

 تیو، اولذخیره یهااز الماس یکی ی. در صورت ثبت چند تقاضا برارندیبگ لیتحو زبان،یم

عداد با ارائه ت بایستمیشده باشد. به همین منظور کاربر است که زودتر ثبت ییبا تقاضا

 موردنظرس ، برای دریافت الماتحویلکارمزد پرداخت و  «5-4-8»توکن اعالمی در بند 

تعداد باید  میزبان شود،یداده م لیبه کاربر تحو ذخیرهالماس  کهیهنگام اقدام کند. خود

را بدون احتساب کارمزد و صرفاً بر اساس فرمول  شدهیلتحومتناظر با الماس  یاهتوکن

خارج  عرضهتا از چرخه  دینمامنتقل  پیمان گشتبازحساب  به «5-4-8»بند ذکرشده در 

 شود. 

 قالب در که است( %1) درصد یک حداکثرو کارمزد تحویل الماس  پیمان کارمزد بازخرید -8-5-3

 .شودمی وصول پیمان

 منتقل ماهیانه توزیع حساب به پیمان، گشتباز حساب مانده بنیاد، تأیید ورتص در -8-5-4

 .گرددمی

 رفاًص و بازخرید کارمزد کسر با پیمان اسمی قیمت مبنای بر محلی ارز به پیمان بازخرید -8-5-5

 .بود خواهد انجام قابل دارد وجود معتبر قیمت «3-4-8» بند اساس بر که زمانی در

 ذخیره هایالماس تضمین یطشرا -8-6
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 منتشر را آن یمهب اسناد یا پیمانالماس ذخیره امانت سپاری امن  یگواه یدبا یزبانم -8-6-1

 .یدنما

 ییتحاکم داریتصالحمراجع  یرسا و یرخانهدب مستمر یبازرس یطشرا است موظف یزبانم -8-6-2

 . یدفراهم نما ذخیره الماس یتکفا جهت احرازرا 

خود  یتاز فعال یو تعهدات ناش یوند یفایعنه در امضمون یزباندر صورت عدم تمکن م -8-6-3

 ذخیره الماس یکسر ین، از جمله تأمهاآن یفایضامن نسبت به ا یزباندر ققنوس، م

 کند. یاقدام م شدهعرضه یهایمانپ

 ذخیره الماس با نظارت دبیرخانه ،از شبکه ققنوس عنهمضمون یزبانم خروجدر صورت  -8-6-4

 .یردگیمضامن قرار  یزبانم یارآن در اخت یهایمانپ

 
 پیمان عرضه و توزیع هایحساب ساختار. 6 شکل

 بوم ققنوسشرایط استفاده از توکن پیمان در زیست -8-7

ها ملزم به پایش و نظارت بر کاربران خود به منظور جلوگیری شرکت ققنوس و کلیه میزبان -8-7-1

 راز استفاده توکن پیمان به عنوان ابزار پرداخت بوده و به محض اطالع، دسترسی کارب

 نمایند.مربوطه به شبکه را مسدود می

نظارتی درخصوص استفاده از توکن پیمان به در صورت اطالع مقام قضایی یا دستگاه  -8-7-2

ملزم به اجرای تمامی موارد  متخلف ، میزبانو ابالغ آن به دبیرخانه عنوان ابزار پرداخت

ایی گزارش داده و و دبیرخانه مراتب را به مقام قض استشده مطابق دستورات مقامات یاد

 رسانی خواهد نمود.اطالع
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عنوان ابزار پرداخت در ها از بکارگیری توکن پیمان بهو کلیه میزبان ققنوس شرکت -8-7-3

 نندکمیهای خرید و فروش ارز دیجیتال جلوگیری های موبایلی و پلتفرمها، برنامکسامانه

ید اقدامات فوری بازدارنده و به محض اطالع از موضوع یا اعالم بانک مرکزی، نسبت به تمه

 نمایند.میاقدام 

سپیدنامه شبکه  2درصورت بروز هرگونه اختالف حقوقی پیش از استقرار کامل نسخه  -8-7-4

دهندگان در شبکه ققنوس و یا تخطی مابین کاربران و خدماتققنوس و توکن پیمان، فی

 خانه بنیاد ققنوسپیمان، دبیر فروشبوم ققنوس از متن سپیدنامه و قرارداد ارکان زیست

 عهده خواهد گرفت.های حقوقی و جلب نظر شکات را بهتمامی پیگیری

 هامیزبان درآمدیالگوی  9

 :از اندعبارت هامیزبان یمنابع درآمد -9-1

 های شبکه ققنوس؛کارمزد ارائه خدمات مبتنی بر ظرفیت -9-1-1

  توافقی؛ صورت به ناشران، از توکن صدور کارمزد -9-1-2

 ؛(اسمی قیمت منهای بازار قیمت) پیمان تقاضای و ضهعر مدیریت از حاصل درآمد -9-1-3

 ؛1ها در استخرهای بازارگردانیگذاری توکندرآمدهای حاصل از مشارکت در سپرده -9-1-4

 قالب در شده، بازخرید هایپیمان تعداد( %1) درصد یک تا حداکثر پیمان، بازخرید کارمزد -9-1-5

  پیمان؛

 پیمان؛ تحویل الماس ذخیره کارمزد -9-1-6

 هامیزبان به که است پیناتس( 50.000) هزار پنجاه ققنوس، شبکه در یاتعمل هر کارمزد -9-1-7

  شود؛می پرداخت ماهیانه صورت به کاربران، از شدهکسب رأی میزان اساس بر

  توافقی. صورت به خدمات، دهندگانارائه سایر از کارمزد -9-1-8

 هامیزبان رقابت 10

کامل را دارند، مشروط به آنکه با اصول  یاراخت بازار خود یبخشو ناشران، در توسعه و تنوع هامیزبان -10-1

 در تعارض نباشد. یدنامهسپ یهاو ارزش

 ایهیهو برخورد با رو یریبازار، جلوگ یمنامه مصوب خود نسبت به تنظیینطبق آ یاددر صورت لزوم، بن -10-2

 . کندیققنوس اقدام م بومیستز یاز اعضا یکهر یاز سو یضدرقابت

                                                      
 

1. Automated Market Making Pools 
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 خدمات خود جهت یفیتبر ک هامیزبانمشخص شده تا  یدنامهمزدها در سپنرخ کار یشینهو ب ینهکم -10-3

 .یندمنافع و رقابت سالم تمرکز نما سازیینهبه

موجود در حساب  یمانپ یزاندر شبکه ققنوس بر اساس م هامیزبانکاربران به  دهییسازوکار رأ -10-4

کاربران  رأی توانندیمتنوع و کاربرپسند، م یهابا ارائه خدمات و کانال هامیزبانشده است. لذا  بینییشپ یشانا

 :یندکسب نما یرز یهارا در حوزه یشتریدرآمد ب یزاناساس، م ینرا به نفع خود جلب و بر ا

 شبکه؛ و یاتعملکارمزد  یعتوز -10-4-1

 .یانهماه یعتوزقابل یمانپ یشترب یافتدر -10-4-2

 ققنوس حقوقی نظام 11

 قانون حاکم بر ققنوس  -11-1

 بکهش بر حاکم حقوقی نظام تحلیل در الکترونیکی تجارت قانون از ناشی اصول به توجه -11-1-1

 قانون، این تفسیر در»: یکی( قانون تجارت الکترون3طبق ماده ). دارد ضرورت ققنوس

 آن ردکارب در کشورها بین هماهنگی توسعه ضرورت المللی،بین خصوصیت به باید همیشه

 .«کرد توجه نیت نحس لزوم رعایت و

 کهیی جا تا بوده اشخاص توافقات و اراده آزادی اساس بر ققنوس شبکه قراردادی نظامات -11-1-2

 خصوصی قراردادهای»: مدنی قانون( 10) ماده طبق. نباشد کشور قوانین صریح مخالف

 افذن نباشد قانون صریح مخالف که صورتی در اندنموده منعقد را آن که کسانی به نسبت

 «.است

 جمهوری دولت که هاییکنوانسیون یا مللیالبین نهادهای هایدستورالعمل و مقررات -11-1-3

 حکم است،در نموده اجرایی و تصویب را هاآن مفاد یا شده ملحق هاآن به ایران اسالمی

 . بود خواهد االتباعالزم ققنوس شرکت برای و بوده قانون

 یا دو قراردادی توافقات بر عالوه ققنوس، شبکه در تعهدات ایجاد اساس اینکه به توجه با -11-1-4

 ودهب ققنوس شبکه بازیگران از یک هر جانبهیک تعهدات قبول و اعالنات بعضاً دجانبه،چن

 قانون 205 الی 202 مواد و مدنی قانون 1283 الی تا 1275 مواد حسب اعالنات این لذا

 .اعتبار دارد مدنی امور در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آئین

 بوم ققنوس یستبه ز یبخشیترسم -11-2

 داریتصالحبه ققنوس را از مراجع  یبخشرسمیت برای الزم( یمجوز)ها انه،یرخدب -11-2-1

 . کندیم پیگیری ی،فرامل داریتصالحو در صورت لزوم، مراجع  یرانا یاسالم یجمهور
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در ققنوس را از  یتو فعال یتصالح ییدتأ ی( الزم برایققنوس مجوز)ها یاز اعضا یکهر -11-2-2

 رافع ققنوسشرکت ( یو مجوز)ها کنندیمت درخواس خود ربطذی داریتصالحمراجع 

 .بود نخواهد هاآن مسؤولیت

 ققنوس فعالیت استمرار مانع میزبانان، ویژهبه اعضاء، از هریک( یلغو اعتبار مجوز)ها -11-2-3

 شود. « 1-16-11» بند شرایط مشمول اینکه مگر. بود نخواهد

 ققنوس  یادبن یآرا -11-3

 «2-2-11»لغو مجوز موضوع بند  یاو صدور  یتفعال یا یتصالح ییدتأ منزلهبه یادبن یآرا -11-3-1

 . یستن هامیزبان یبرا

(، شامل امور %80هشتاد درصد ) یعنی یزبانان،مطلق م یتبر اکثر یمبتن گیرییرأ -11-3-2

بر  ی،راهبرد یقو در صورت اختالف بر سر مصاد شودیم یدنامهبرشمرده در سپ یراهبرد

 . شودیم گیرییمبنا رأ ینهم

(، شامل %51درصد ) یکوپنجاه یعنی یزبانان،م ینسب یتبر اکثر یمبتن گیرییرأ -11-3-3

به  نیماپ یعتوز یریتو مد یاددر بن یدجد یزبانم یتعضوها، ثبت تراکنش یاعتبارسنج

 .شودیم هامیزبان

 گیریمیو تصم کندیدخالت نم یزبانانم مابینیو ف یداخل ییو اجرا یریتیدر امور مد یادبن -11-3-4

 یشانها و قراردادهاتفاهم ها،یدنامهبر سپ یو حسب مورد مبتن یشانا به عهده هاآندرباره 

 خواهد بود. 

 بر ققنوس  یتمالک -11-4

 آن تعلق ندارد.  یاز اعضا یکیچققنوس به ه یتمالک -11-4-1

 تعلق دارد.  هاآنبه خود  یزباناناز م یکهر یفراهم آمده از سو یفن یرساختز -11-4-2

 هاآنها، به صادرکنندگان توکنانه سایر های پشتوداراییو  هایمانپ های ذخیرهالماس -11-4-3

ه پشتوان هایییقانون امکان تملک و تصرف دارا یاقرارداد  موجببه ینکهتعلق دارد، مگر ا

 ها فراهم گردد.توسط دارندگان توکن

تعلق خواهد داشت،  هاآناز اعضاء که به خود  یکهر یاختصاص یمعنو هایییجز دارا -11-4-4

 ققنوس یادحاصل از آن، به بن ینام و نشان ققنوس و منافع ماداز  یناش یمعنو هایییدارا

 تعلق دارد. 

 معامالت ققنوس  -11-5
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 ستین هاآنبه  بخشییتمشروع منزلهبهثبت معامالت اعضاء به عنوان تراکنش در دفتر،  -11-5-1

 است. یالزام آن ینتوسط طرف مربوط به هر معامله ینقوان یتو رعا

 شدههیرفتپذدر قالب عقود  بایستیم یکدیگر،اربران با ناشران و ک ،هامیزبانهمه معامالت  -11-5-2

 و منعقد گردد.  یمتنظ ینطرف اراده یبر آزاد یمبنو  هر میزبان ینظام حقوق

و ناشر  یزبانها، با ماز توکن یکهر یو نوع قرارداد برا یچارچوب حقوق یینتع یتمسؤول -11-5-3

 موردنظر است. 

 است.  یکاربرانشان تضامن در برابرو ناشران  هامیزبان هاییتتعهدات و مسؤول -11-5-4

 و با احراز و مقررات مربوطه ینقوان یت، با رعاققنوس بومیستز اعضاء یانم یقراردادها -11-5-5

 . ققنوس منعقد خواهد شدبنیاد  ییدمورد تأ یقبه طر یتهو

 ققنوس یخصوص یمحر -11-6

در ققنوس محترم است و  نفعانیذ یراعضاء و سا یو اطالعات شخص یخصوص یمحر -11-6-1

 یشبکه ققنوس در ابزارها یخصوص یمحر یطشرا یسازملزم به شفاف هابانمیز

 باشند. یبه کاربران م یشنهادشدهپ

و اطالعات  1یخصوص یماز حر یانتص یمشخط بایستیققنوس م یاز کاربردها یکهر -11-6-2

 و ابالغ آنند. ینموظف به تدو ربطی( ذی)هایزبانخود را داشته باشد و م یژهو یشخص

 یو اطالعات شخص یخصوص یمنقض حر بایستیمنعقده در ققنوس، م یدهاهمه قراردا -11-6-3

شیآن پ یمناسب برا یو ضمانت اجرا شناسایی یتخلف قرارداد یکرا به عنوان  نفعانیذ

 .یندنما ینیب

 ققنوس  یتامن -11-7

، حسب مورد به عهده هاآن یهاو سامانه یرساختکاربردها، ز یتامن ینتأم یتمسؤول -11-7-1

 یهاسامانه اندموظفاست و  یزبانانبه عهده م هاآنو نظارت بر  ن و کاربرانناشرا یزبانان،م

 . یرندکار گه متناسب را ب یواکنش فور

 زمان نسبت ینترموظف است در کوتاه یزباناز کاربردها، م یکهر یدآفرینیدر صورت تهد -11-7-2

 . یدناشران و کاربران خود اقدام نما یژهبه و یگران،د یسازبه آگاه

 یدادهایناشران مرتبط خود، کاربران را از رو یقاز طر یا رأساًموظف است  زبانیهر م -11-7-3

 ند. با آن آگاه ک یاروییرو یا یشگیریپ یو راهکارها یاحتمال یتیامن

                                                      
 

1. Privacy Policy 
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کان ققنوس نسبت از ار یکیچحساب بوده و ه انبا صاحب یخصوص یدحفظ کل یتمسئول -11-7-4

 نخواهد داشت. یتیولؤبران مسکار یخصوص یدسوءاستفاده از کل یا ، سرقتشدنگمبه 

 ققنوس  یریاستنادپذ -11-8

. یردقرار گ نفعانیمورد استناد همه ذ تواندیدر دفتر، م شدهثبت یهاسوابق تراکنش -11-8-1

 قابل استناد خواهد بود.  یدآورنده،پد یزباننسبت به م یزن نشدهثبتسوابق 

 ییابمانند ارز یلیه دالب توانیو م یستن هاآنها، مانع مطالبه سوابق تراکنش دارا بودن -11-8-2

 را هم مطالبه کرد.  یگرانعرض، سوابق دهم

 نیزبابه عهده م هاآن ینگهدار انجامد،یکه به تراکنش نم یاتیعملآن دسته از  در خصوص -11-8-3

 خواهد بود.  یدآورندهپد

 شوند.  یحداقل تا دو سال پس از ثبت، نگاهدار بایستیها مسوابق تراکنش -11-8-4

ار خوردربسابقه الکترونیکی مطمئن از اعتبار تواند می، ققنوس کل دفتردر  شدهثبتسوابق  -11-8-5

 باشد.

 ققنوس  یریانکارناپذ -11-9

 است.  دفتر کلدر  کننده ثبت آنحساب درخواست، منسوب به صاحبهر تراکنش -11-9-1

 آدرسبا  یتیاطالعات هو یوندپ یزانو م یستن انکارقابلدر شبکه ققنوس  هاتراکنش -11-9-2

آن  یتو مسؤول شودیم یینتعبه عمل آمده  (KYC) یتحراز هوا یبندرده یهبر پاحساب 

 موردنظر است.  یزبانبا م

 ققنوس  یتشفاف -11-10

 است.  در دسترس انو ناظر هامیزبان یها براسوابق مربوط به همه تراکنش -11-10-1

 مختلف، متفاوت یاطالعات قابل ثبت درباره هر تراکنش، نسبت به کاربردها یزاننوع و م -11-10-2

 . کندیم یرویمقررات مربوط به خود پ و یناست و از قوان

 و یثیتح یژهوبه نفعان،یذ یرحقوق سا یتمنوط به رعا یشتر،ب یسازدرخواست شفاف -11-10-3

 . هاستآن یتمالک

از  ی،و فرامل یاعم از مل یه،الرعاو مقررات الزم ینقوان موجببه یسازکه شفاف یدر موارد -11-10-4

 ذیرد،پیصورت م یدشد جرائم یرسا یا سمیترورمالی  ینتأم یا ییشومبارزه با پول یلقب

بوم ققنوس یستز یاعضا یاز سو یثیتح یا ، حفظ حریم خصوصییتحق مالک یادعا

 خواهد بود.  قبولیرقابلغ
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 یا داریتصالحو ارائه به مراجع  یستهمه اطالعات ن یاعالن عموم یبه معنا یسازشفاف -11-10-5

 .  است یکافموردنظر  نفعیذ

خود،  یتو نوع فعال یزانمتناسب با م اندموظفس حسب مورد بوم ققنویستز یاعضا -11-10-6

خود  نفعانیبه ذ ییپاسخگو ی( را برا7*24وقت )تمام یحاًترجفعال و  یارتباط یهاراه

 امر اختصاص دهند.   ینرا به ا ربطیباتجربه و متخصص ذ یرویبرقرار و ن

 ققنوس  یرساناطالع -11-11

 مسئوالن یدرباره ققنوس، تنها از سو ی،فرد یاحدود م ی،اعم از همگان ی،رسانهرگونه اطالع -11-11-1

 و بازنشر آن با ذکر منبع بالمانع است.  پذیردیصورت م یرخانهدب یهاو رسانه ربطیذ

 داشته باشند.  یاختصاص یرسانخود، رسانه و اطالع یحق دارند برا هامیزبان -11-11-2

 هایتتعهدات و مسئول -11-12

 عهده به مورد حسب ناشران، یا هامیزبان سوی از شدهارائه خدمات تمامی حقوقی مدیریت -11-12-1

 . است هاآن

 عرضه میزان با متناسب ،شدهعرضه هایپیمان بازخرید عدم یا تأخیر از ناشی خسارات -11-12-2

 . است وی عهده به میزبان، هر توسط پیمان

 میزبان و( ان)ناشر عهده به متضامناً ، هاتوکن بازخرید عدم یا تأخیر از ناشی خسارات -11-12-3

 . است بطرذی

 شرایط مطابق ،جرائم و( انتظامی تخلفات) اداری الزامات رعایت عدم از ناشی هایمسؤولیت -11-12-4

 . بود خواهد ناشر یا میزبان متبوع کشور یا اقامت محل قانون در مقرر

 : بود خواهد کاربران خود متوجه ذیل موارد مسؤولیت -11-12-5

  ققنوس؛ شبکه در برانکار فعالیت بر ناظر مقرراتی و قانونی موازین رعایت عدم -11-12-5-1

 دمور حسب یا ققنوس شبکه سوی از شدهابالغ امنیتی الزامات و ضوابط رعایت عدم -11-12-5-2

  ؛ناشران و میزبانان از هریک

  ققنوس؛ شبکه در مندرج قراردادی ضوابط و شرایط به کاربر پایبندی عدم -11-12-5-3

 اعضاء ا،بازاره از هریک مالحظات و شرایط درباره دقیق و کامل آگاهی و مطالعه عدم -11-12-5-4

 ققنوس؛ معامالت و

 ایترع عدم یا یانگارسهل و قصور یا تقصیر یا امنیتی یا ایمنی ضوابط رعایت عدم -11-12-5-5

 ؛هاتوکن از سوءاستفاده هرگونه یا کاربر توسط قراردادی توافقات و نظامات
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 زاربا شرایط به توجه با هاآن قیمت نوسان و هاتوکن معامله و مبادله از ناشی ریسک -11-12-5-6

 ؛هاآن یپشتوانه ارزش و

از  خارج که ناپذیر بینیپیش وقایع یا ماژور فورس وقوع هرگونه از ناشی ریسک -11-12-5-7

 .باشد ققنوس میزبانان کنترل

 ققنوس  یهاجبران -11-13

 یهایزبانم یبرا یتیمسؤول گونهیچرد ثبت درخواست تراکنش در دفتر، ه یا ییدتأ -11-13-1

به عهده  مستقالً و  یماً مستقاز آن،  یاشو همه تعهدات ن آوردینم یدناظران پد یا دهندهیرأ

 کننده خواهد بود. درخواست

 یا یدر ققنوس، اعم از ماد شدهانجاماز معامالت و تعامالت  یناش یهایانهرگونه جبران ز -11-13-2

 و یطو شرا مابینیفطبق قرارداد  و کاربران یزبانانحسب مورد به عهده ناشران، م ی،معنو

 واهد بود.خ هاآن ینضوابط توافق شده ب

 یزبانخروج م -11-14

 یتمستلزم رعا یاجبار یا یاریاعم از اخت یل،از شبکه ققنوس به هر دل یزبانخروج م -11-14-1

 است: یرمراحل ز

 ؛یزبانحداقل سه ماه قبل از خروج م یعموم یرساناطالع -11-14-1-1

یاعم از ناشر و کاربر م یدجد یکه منجر به جذب مشتر ییهایتفعال یهتوقف کل -11-14-1-2

 ؛شود

 ؛ققنوس یادبن یهاحساب یهاز کل شدهخارج یزبانم یحذف امضا -11-14-1-3

 یرخانهضامن به دب یزبانم ییدخروج مورد تأ شدهیبندزمان یینامه اجرایوهارائه ش -11-14-1-4

 ؛یادبن

 ؛ضامن یزبانبه م یمانپ ذخیره هایالماسانتقال  -11-14-1-5

در صورت  ضامن یزبانبه م یاردر اخت یهاپشتوانه و توکن یهاییدارا یرانتقال سا -11-14-1-6

 ؛توافق

 یزبانها به متوکن یهمرتبط با کل یصادرکنندگ یهاحساب یهکل یدهایل کلانتقا -11-14-1-7

 ؛در صورت توافق ضامن

در صورت  ضامن یزبانو کاربران به م ینمنعقده با ناشر یقراردادها یهانتقال کل -11-14-1-8

 ؛توافق
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 یهاو انتقال کانال هامیزبان یربه شبکه ققنوس توسط سا یفن یهایقطع دسترس -11-14-1-9

 ؛ضامن یزبانم یخدمات یهابه کانال شدهخارج یزبانعرضه خدمات م

متصل به ققنوس و خارج از شبکه  یاطالعات یهاو سامانه یانانتقال اطالعات مشتر -11-14-1-10

 ؛ضامن یزبانققنوس به م

 یدر بازه زمان یدبا ،اندشونده ضمانت شدهخارج یزبانکه توسط م ییهایزبانم یرسا -11-14-1-11

 .یندقدام نماا یدضامن جد یزبانم ینسبت به معرف ماههسه

 وفصل اختالفات ققنوسحل -11-15

 یرخود را در قراردادها و سا نفعانیوفصل اختالفات با ذسازوکار حل اندموظف هامیزبان -11-15-1

 . یندنما بینییشپ یشانهاتفاهم

 یژهوبه مابین،یف یهاو تعامل یدنامهدرباره مفاد سپ هامیزبان یاندر صورت اختالف م -11-15-2

 عنوانبه تواندیم یادبن کنند،یو ارائه م یبانیرا پشت یکدیگره مشاب یکه کاربردها ییهاآن

 شود. یدهوفصل اختالفات برگزو حل یمرجع داور

 ققنوس  یانپا -11-16

برسد، ققنوس بکار خود  یزبان( م3کمتر از سه ) به ققنوس یزبانانکه شمار م یدر صورت -11-16-1

 . دهدیم یانپا

 حدنصابکه به  یدر صورت یاری،ه اختو چ یچه اجبار ،هامیزباناز  یکهر یتفعال یانپا -11-16-2

 . کندیبه کار ققنوس وارد نم یانرسد، خدشه« 1-16-11»بند 

 یهاتوکنپشتوانه  هایییداراو  یمانپهای ذخیره الماس اندموظفو ناشران  هامیزبان -11-16-3

صورت،  ینا یر. در غدارندنگه ییو قضا یو مصادره حقوق یفصادره خود را مصون از توق

 در یانتخ یر،نامشروع مال غ یلتحص ،یبردارکالهمانند  ییهااز ادعاها و اتهام یعواقب ناش

 خواهد بود.  هاآنمتوجه خود  یر،فروش مال غ یاامانت 

 یدنامهسپ االجرا شدنالزم -11-17

 دبیرخانه ابالغ و میزبان( 3) سه حداقل امضای و تأیید از پس ققنوس، سپیدنامه -11-17-1

 . االجراستالزم

 سپ بود، خواهد بنیاد راهبردی گیریتصمیم یهبر پا آن گیریرأی که هسپیدنام اصالحیه -11-17-2

 . بود خواهد االجراالزم دبیرخانه ابالغ از
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 دنامهسپی با مغایرت عدم بر مبنی هامیزبان تأییدیه دریافت از پس ناشران، هایسپیدنامه -11-17-3

 حداکثر هانمیزبا ممیزی. بود خواهد االجراالزم ایشان، سوی از رسمی ابالغ و ققنوس

 منزلهبه مقرر، موعد در نظر اعالم عدم و شودمی انجام دریافت تاریخ از کاری روز ده ظرف

 . بود خواهد تأیید

 ها،توافق همه در که گردندمی متعهد وسیلهبدین سپیدنامه، امضاکننده هایمیزبان -11-17-4

 به را آن اصالحات و سپیدنامه الزامات و شرایط مفاد، خود، مرتبط قراردادهای و هاتفاهم

 تفاهم توافق، هایطرف و باشند پایبند هاآن به و ببخشند رسمیت الزم خارج عقد عنوان

 . دارندنگاه پایبند هاآن به را خود قرارداد و

 از ،به تصویب بنیاد ققنوس رسید ---------که در تاریخ  ------به شماره  سند این -11-17-5

 یا ود تفاهم هرگونه و سپیدنامه قبلی نسخ کلیه و است االجراالزم ابالغ دبیرخانه تاریخ

 . است االثرملغی شفاهی یا مکتوب از اعم میزبانان، قبلی اجماع یا جانبهچند

  



                              

 38                                                    2.0 ویرایش – نامه شبکه ققنوس و توکن پیمانپیدس

 

 wp@kuknos.orgـ  1401/ماه اردیبهشت –بنیاد ققنوس 

 

 

 

 

 

 

  مانیشبکه ققنوس و توکن پ دنامهیسپ کی وستیپ 

 لیست عملیات مجاز 

 

 ققنوس و توکن پیمان 
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 نام عملیات شرح

ید کل صرفاًشود. در این عملیات ید در شبکه ققنوس ساخته میبا این عملیات، یک حساب جد

گردد و ورودی اعالم می عنوانبهعمومی حساب جدید به همراه مقدار اولیه موجودی آن حساب 

 در شبکه ایجاد خواهد شد. موردنظرپس از اجرای موفق، یک حساب جدید برای کلید عمومی 

Create Account 

شود. این عملیات به حساب مقصد انتقال داده می مبدأتوکن از حساب در این عملیات، تعدادی 

این عملیات برای توکنی  کهیدرصورتگیرد. ورودی می عنوانبهآدرس حساب مقصد و نام توکن را 

 پیمان انجام شود، ضروری است آدرس حساب ناشر آن توکن نیز در ورودی اعالم گردد.  جزبه

Payment 

 صورتبه(، امکان انجام پرداخت Paymentوه بر عملیات پرداخت عادی )در شبکه ققنوس عال

. در پرداخت عادی، توکن مورد شودیمگفته « پرداخت مسیری»غیرمستقیم وجود دارد که به آن 

و مقصد یکسان است لیکن در پرداخت مسیری، نوع و مقدار توکن کاسته شده از  مبدأمبادله در 

دریافت شده در مقصد متفاوت است. نسبت این مقادیر بر اساس با نوع  و مقدار توکن  مبدأ

 گردد.های مرکز تبادل ققنوس معین میدر دفتر سفارش شدهثبتپیشنهادهای 

 

 شودیمکسر  مبدأ، مقدار مشخصی توکن از حساب Path Payment Strict Sendدر عملیات 

دد. مقدار توکن دریافت شده در گرو پس از تبدیل در مرکز مبادالت، به حساب مقصد واریز می

 .شودیمها مشخص حساب مقصد با توجه به پیشنهادهای موجود در دفتر سفارش

و  شودیمکسر  مبدأ، مقداری توکن از حساب Path Payment Strict Receiveدر عملیات 

 رگردد. مقدار توکن کسپس از تبدیل در مرکز مبادالت، مقدار مشخصی به حساب مقصد واریز می

 .شودیمها مشخص با توجه به پیشنهادهای موجود در دفتر سفارش مبدأشده از حساب 

 

Path Payment 

Strict Send 

 

Path Payment 

Strict Receive 

 وکنت یبه ازا توکن کیفروش )فروش  شنهادیپ کیحذف  ی یابروز رسان جاد،یا این عملیات برای

. بدین منظور الزم است نوع و مقدار رودیمبه کار  سهای مرکز تبادل ققنودر دفتر سفارش (گرید

ورودی ارسال  عنوانبه شودیمو نوع و نرخ تبدیل توکنی خریداری  شودیمتوکنی که فروخته 

 گردد.  

Manage Sell 

Offer 

 وکنت یبه ازا توکن کی خرید) خرید شنهادیپ کیحذف  ی یابروز رسان جاد،یا این عملیات برای

. بدین منظور الزم است نوع و مقدار رودیمبه کار  های مرکز تبادل ققنوسسفارش در دفتر (گرید

ورودی ارسال  عنوانبه شودیمو نوع و نرخ تبدیل توکنی فروخته  شودیمتوکنی که خریداری 

 گردد.   

Manage Buy 

Offer 

. در ( استرگید توکن یبه ازا توکن کی)فروش منفعل فروش  شنهادیپ جادیا این عملیات برای

باشند. در مورد  شدهثبتعادی یا منفعل  صورتبهها ممکن است پیشنهادها دفتر سفارش

، مرکز تبادل ابتدا بهترین نرخ تبدیل را در نظر اندشدهثبتعادی  صورتبهپیشنهادهایی که 

 شدهبتثگیرد و در صورت برابری نرخ تبدیل دو پیشنهاد، اولویت با پیشنهادی است که زودتر می

Create Passive 

Sell Offer 
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و این پیشنهادها در  شودینمباشد. لیکن در مورد پیشنهادهای منفعل این اولویت زمانی رعایت 

 ی برای معامله دارند.ترنییپاصورت برابری نرخ با یک پیشنهاد عادی، اولویت 

. این پارامترها ردیپذیمتغییر در پارامترهای یک حساب از طریق این عملیات صورت  هرگونهانجام 

 شامل موارد زیر است:

 ی حسابدهیرأتنظیم آدرس مقصد  -

 های حسابتنظیم پرچم -

o Authorization Required 

o Authorization Revocable 

o Authorization Immutable 

  ی حسابهاپاک کردن پرچم -

o Authorization Required 

o Authorization Revocable 

 سابتنظیم وزن امضای اصلی ح -

 ی کم، متوسط و زیادهاآستانهتنظیم وزن  -

 هاآنافزودن امضاهای جدید و یا تغییر وزن  -

Set Options 

یک خط اعتماد از حساب خود به حساب ناشر برای یک  تواندیمبا استفاده از این عملیات، کاربر 

 توکن مشخص ایجاد کرده، مقادیر آن را تغییر داده و یا آن را حذف نماید. 

Change Trust 

از حساب کاربر را فعال  جادشدهیاخط اعتماد  تواندیمبا استفاده از این عملیات، ناشر یک توکن 

برای حساب ناشرانی که پارامتر  صرفاًیا غیرفعال نماید. غیرفعال سازی خط اعتماد 

Authorization Required  است.  ریپذامکانفعال باشد  هاآنحساب 

Allow Trust 

حساب  تیدرنهارا به حساب مقصد انتقال داده و  مبدأی موجود در حساب هامانیپیات این عمل

 .دینمایمرا از شبکه حذف  مبدأ

Account Merge 

آن موجودی حساب  موجببهدر شبکه قابل انجام است و  بارکی صرفاًاین عملیات در هر هفته 

ی شبکه هازبانیمی هاحسابن بین توسط کاربرا شدهانجامی دهیرأبر اساس « استخر کارمزد»

 .گرددیمتوزیع 

Inflation 

را تحت عنوان یکی از اقالم  هاآنورودی دریافت کرده و  عنوانبهاین عملیات یک نام و یک داده را 

 نماید.( به مشخصات حساب اضافه میData Entryداده )

Manage Data 

از  تواندینم. این عدد دهدیمی افزایش این عملیات شماره توالی یک حساب را به عدد مشخص

 شماره توالی فعلی حساب کمتر باشد. 

Bump Sequence 

ی شده است سازادهیپهسته ققنوس مفهومی به نام مانده قابل واخواست معرفی و  14در نسخه 

 هاییک توکن را از یک حساب خارج نموده و در شبکه قفل کرد تا حساب توانیمآن  لهیوسبهکه 

مطالبه  شدهمشخصرا در زمان  (، آن توکنClaimants) گرمطالبههای یگری به نام حسابد

تمامی توکن  توانندیمیی که هاحسابکرده و به حساب خود منتقل کنند. در این عملیات، آدرس 

به حساب خود منتقل کنند  شدهمشخصی زمانی هابازهدر مانده قابل واخواست را در  شدهرهیذخ

Create Claimable 

Balance 
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در این عملیات چندین بازه زمانی را به ازای هر حساب  توانیم. همچنین گرددیممشخص 

 مشخص نمود. 

جهت  1و یک شناسه شدهخارج مبدأپس از اجرای این عملیات، تعداد معینی از توکن از حساب 

، . الزم به ذکر است که در زمان ایجاد مانده قابل واخواستشودیممطالبه آن به کاربر بازگردانده 

، هاحسابوجود خط اعتماد به آن توکن و یا وجود یا عدم وجود آن  ازنظر گرمطالبهی هاحساب

یی که در شبکه وجود ندارند نیز مانده قابل هاحساببرای  توانیمو  شوندینماعتبارسنجی 

تا زمانی که مانده قابل واخواست مطالبه نشده،  مبدأواخواست صادر کرد. بعالوه، حذف حساب 

 .ستین ریپذکانام

 

یم، اندشدهمشخص گرمطالبهحساب  عنوانبهیی که در زمان صدور مانده قابل واخواست هاحساب

با اجرای این عملیات، مانده قابل واخواست را مطالبه کرده  شدهمشخصی زمانی هابازهدر  توانند

ی هاحسابیکی از  کهیدرصورتمنتقل کنند.  و تمامی توکن موجود در آن را به حساب خود

این عملیات، مانده قابل واخواست را مطالبه کند،  لهیوسبه، شدهمشخص، در بازه زمانی گرمطالبه

. بعالوه، گردندیمو مانده قابل واخواست و شناسه آن حذف  شدهمنتقلتمامی دارایی به حساب او 

اعتبارسنجی عملیات پرداخت، اعم از وجود حساب در زمان اجرای این عملیات، تمامی موارد 

 .شوندیمبه آن دارایی، انجام  و وجود خط اعتماد گرمطالبه

Claim Claimable 

Balance 

ی شده است که به سازادهیپهسته ققنوس مفهومی به نام حساب حامی معرفی و  15در نسخه 

حساب دیگر را بر عهده گیرد. یک « حسابماندهحداقل » نیتأم تواندیمکمک آن، یک حساب 

ی بلوکه شدن در حساب اصلی، جابه« حسابماندهبرای حداقل  ازیموردنبدین منظور، مقدار پیمان 

 .شودیمدر حساب حامی بلوکه 

دربردارنده یک یا چند عملیات باشد.  تواندیمبا توجه به اینکه هر تراکنش در شبکه ققنوس 

ی هااتیعملگردد، باید  شدهمشخصیا چند عملیات حامی بخواهد حامی یک  کهیدرصورت

 Endو  Begin Sponsoring Future Reserves اتیعملرا بین دو  موردنظر

Sponsoring Future Reserves .محصور کند 

Begin 

Sponsoring 

Future Reserves 

 

End Sponsoring 

Future Reserves 

ت وجود پیمان کافی به میزان حداقل با اجرای این عملیات توسط حساب حامی، در صور

از  هامانیپو آن  آزادشدهدر حساب حامی  شدهبلوکهی هامانیپدر حساب اصلی،  حسابمانده

 .گرددیمحساب اصلی بلوکه 

Revoke 

Sponsorship 

 منتشرشدهی هاتوکنتواند هسته یک ویژگی افزوده شده است که در آن ناشر می 17در نسخه 

به  شدهخارجرا از حساب کاربر خارج کرده و به حساب خود بازگرداند. توکن توسط حساب خود 

است که  استفادهقابلنیست. این ویژگی در صورتی  استفادهقابلشود و این صورت سوزانده می

 باشد.  شدهمیتنظبرای حساب ناشر  AUTH_CLAWBACK_ENABLEDپرچم 

Clawback 

                                                      
 

1 Balance Id 
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 س و توکن پیمانسپیدنامه شبکه ققنو دوپیوست 

 GIAمستندات 

 

 ققنوس و توکن پیمان 
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 برای الماس پایه GIAهای دریافت گواهی بخش اول: محاسبه هزینه

 

 شامل این موارد است:  GIAهای جانبی اخذ گواهی هزینه

 گزارش درجه( بندیGrading Report) 

 حمل( ونقل الماس به آزمایشگاه صدور گواهیShipping ) 

 درج لیزری س( ریالLaser Inscription) 

 ( خدمات مشتریانClient Service) 

دالر است،  5600برابر  21/1/2022مثال برای الماس پایه که نرخ آن در گزارش راپاپورت مورخ عنوانبه

صورت زیر ها برای الماس یک قیراطی پایه و همراه با سرویس ارائه خدمات در روز تحویل بهریز این هزینه

 :خواهد بود

 

  GIAهای جانبی دریافت گواهی لیست هزینه

 بندیگزارش درجه 220$

 ونقل الماس به آزمایشگاه صدور گواهیحمل 50$

 درج لیزری سریال 30$

 خدمات مشتریان 100$

 مجموع 400$

 

 GIA (400$)های جانبی اخذ گواهی (+ هزینه$5600قیمت ارزی الماس پایه= قیمت گزارش راپاپورت )

 دالر است. 6000ترتیب قیمت ارزی این الماس برابر نایبه
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 GIA بخش دوم: جداول محاسبات هزینه شناسنامه

 در نشانی زیر در دسترس است: GIAروز تمام اطالعات مندرج در این پیوست، در وبسایت رسمی نسخه به*

schedule-fee-lab-www.gia.edu/gem 

 بندی الماسگزارش درجه

، چاپ دیاگرام شفافیت و دیاگرام تناسب. حک لیزری شماره گزارش 4Csشامل ارزیابی 

GIA پذیر است.با هزینه جداگانه امکان 

 ($هزینه ) وزن )براساس قیراط(

 48 0.22تا  0.15

 59 0.46تا  0.23

 64 0.69تا  0.47

 78 0.99تا  0.70

 110 1.19تا  1.00

 115 1.49تا  1.20

 130 1.99تا  1.50

 180 2.99تا  2.00

 265 3.99تا  3.00

 355 4.99تا  4.00

 505 5.99تا  5.00

 595 7.99تا  6.00

 705 9.99تا  8.00

 975 11.99تا  10.00

 1.150 14.99تا  12.00

 1.400 19.99تا  15.00

 1.825 24.99تا  20.00

http://www.gia.edu/gem-lab-fee-schedule
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 2.125 29.99تا  25.00

 2.575 39.99تا  30.00

 3.050 49.99تا  40.00

 پذیر استدرصورت درخواست امکان و باالتر 50.00

 

 درج لیزری

بر روی بدنه الماس.  GIAحکاکی یک پیام شخصی، سمبل، لوگو، یا شماره انحصاری گواهی 

رنگ »ک عبارت هایی که به ح. کارمزد حک لیزری الماس1های سوارنشدهتنها برای الماس

 گردد.نیاز دارند براساس جدول زیر محاسبه می« اصالح یافته

تصاویر گرافیکی تا  ($شماره گزارش ) وزن )به قیراط(

 ($کاراکتر ) 15

کاراکتر  15اضافه تا 

($) 

 12 15 12 0.99تا  0.15

 15 19 15 1.49تا  1.00

 16 20 16 1.99تا  1.5

 24 30 24 2.99تا  2.00

 33 42 33 3.99ا ت 3.00

 44 56 44 4.99تا  4.00

 62 79 62 5.99تا  5.00

 73 93 73 7.99تا  6.00

 86 110 86 9.99تا  8.00

 119 153 119 11.99تا  10.00

 140 179 140 14.99تا  12.00

 172 219 172 19.99تا  15.00

                                                      
 

1 Loose Diamonds 
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 223 286 223 24.99تا  20.00

 261 333 261 29.99تا  25.00

 316 405 316 39.99تا  30.00

 372 476 372 49.99تا  40.00

 پذیر استبراساس درخواست نوشته امکان و باالتر 50.00
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 ارائه خدمات در روز تحویل

صبح تحویل داده شود، برخی از خدمات ممکن است تا  10درصورتی که الماس تا ساعت 

ت بیشتر با نماینده خدمات مشتریان بعد از ظهر همان روز ارائه شوند. برای اطالعا 4ساعت 

های رنگی که ممکن است سبز، صورتی و یا آبی باشند، برای الماس GIAتماس بگیرید. 

 ارائه خدمات در همان روز تحویل، نخواهد داشت. 

 مجموع هزینه خدمات %100 در صورت امکان
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 ای از گزارش راپاپورتبخش سوم: نمونه
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