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 سپیدنامه

  پیمان توکن ققنوس و شبکه  

 

 چکیده

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

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

ناپذیری شتناپذیری، برگها، به دلیل خدشهتبادل کاال به کاال گسترده است. به ویژه آنکه نسبت به سایر فناوری

 مانندی برخوردارست. بر همینها، از اعتبارپذیری، اعتمادپذیری و استنادپذیری بیو ثبت همیشگی تراکنش

ع آشنا، زمینه توزیها و ناشران معتبر و نام، به عنوان یک مجموعه یکپارچه از میزبان«شبکه ققنوس»ساس، ا

ها را فراهم آورده تا به رونق و توسعه اقتصاد ملی کمک نماید. آگاهی از و سایر توکن« پیمان» و تبادل توکن

ئات فناورانه دفترکل توزیع شده و زنجیره های حاکم بر ققنوس که از یک سو مبتنی بر اقتضااصول و ارزش

الملل است، و همچنین ارکان و بلوکی و از سوی دیگر، همراستا با قواعد و الزامات نظام حقوق داخلی و بین

رصه نفعان این عو البته اقتصاد و بازار ققنوس، برای ذی و زیرساخت فنی شبکه، توکن پیمان اعضاء، معماری

ست. ، به تبیین یکایک آنها پرداخته ا«سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان»که ضرورتی انکارناپذیرست 

 های قابل عرضه در ققنوس، شرایط وشود به دلیل تنوع و تکثر فزاینده کاربردهای قابل اجرا و توکنیادآور می

 د.باشضروری میهای تخصصی مرتبط خواهد آمد که مراجعه به آنها الزامات ناظر بر یکایک آنها در سپیدنامه
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 مقدمه. 1

ها، بازارها و صنایع بنگاه 2فناوری دفتر کل توزیع شده، ،تر از آنیا جامع 8با پیدایش فناوری زنجیره بلوکی. 22

ای به آن روآوردند. دلیل اصلی روآوری شتابان به این فناوری نسبت به گوناگون به شکل زودهنگام و ناباورانه

های وری امور، با برچیدن محدودیتها، درک سریع افزایش کارآیی و اثربخشی یا در یک کالم، بهرهسایر فناوری

 آنها بود.  9«تمرکزعدم»ازی سو نهادینه« تمرکز»ناشی از 

های مالی، پیشگام پذیرش و پردازش این فناوری شوند و صنعت این مسأله باعث شد تا صنایع و بنگاه. 21

گواه معتبری  که خود داراستگذاری انجام شده در این فناوری از کل سرمایهرا بیشترین سهم  ، تاکنونمالی

د توانها و سازوکارهای نامتمرکز، تا چه اندازه میویژه در نظامبر این ادعاست که کارآیی و اثربخشی امور، به

 بهبود و ارتقاء یابد. 

گذاری مطمئن با اشتراک 4های احراز هویت مشتریاندر صنعت مالی، این فناوری در زمینه کاهش هزینه. 21

تر شدن ثبت تر و سادهها با دردسترس بودن همیشگی اطالعات آنها، آسانداراییاطالعات هویتی، مدیریت 

تر جهانی تر،های چندعاملی، اعتبارپذیری، اعتمادپذیری و استنادپذیری باالتر، ایمنی و امنیت مطمئنتراکنش

دون بازده یا بازارهای کمویژه برای بهای خرد، بهها، جذب سرمایهتر داراییشدن بازارها، تبادل بیشتر و گسترده

 ها، دستاوردهای شگرفی را به ارمغان آورده است. بازده و حفظ و افزایش منطقی ارزش سرمایه

ای که بتواند همه این کاربردهای آوردن بستر یا به بیان درست فنی، سکوی فناورانهفراهم ،بر این اساس .21

نوین را پشتیبانی و عملیاتی نماید، نیازمندی اصلی بازارهای امروزی یا فراتر از آن، اقتصاد دیجیتالی است. 

های های سخت تراکنشند از آزمونپذیر و سازگار با انواع کارکردها و همزمان کاربرپسند که بتوابستری انعطاف

گیری چنین بازاری است و بدون آن، اگر دستاوردی پرحجم و پردامنه مالی سربلند بیرون بیاید، الزمه شکل

 خواهدها بدست آید، بدون تحقق نامتمرکز بودن، محدود و ناچیز هم برای بخشی از بازار یا گروهی از بنگاه

 . بود

زمین که با در اختیار به عنوان نماد اتحاد گروهی از بزرگان اقتصاد ایران 5«ققنوس»اه، نگبا باور به این . 21

اند و ای جز افزایش پیوسته ارزش آن ندارند، پای در این راه نهادهداشتن بخش مهمی از سرمایه ملی، دغدغه

نوشناخته، پیشگام  با آگاهی از مخاطرات پیش روی بازار، صنعت، خدمت یا کاالی ناشناخته و ،در این مسیر

                                                 
1. Block Chain 
2. Distributed Ledger Technology (DLT)  
3. Decentralization  
4. Know Your Customer (KYC) 

 اساطیر در که است ایافسانه مقدّس پرنده( Phoenix: انگلیسی به و العنقاء: عربی به ،νιξῖΦο: باستان یونان زبان به) قُقنوس .5

 یجفت 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

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

 .ه استشد تلقی دگربار عمر و جاودانگی نماد هافرهنگ اغلب در ققنوس. شودمی متولد دیگر ققنوسی آن، خاکستر از و سوزدمی

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

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

 .ایستاسطوره
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، «رونق پایدار تولید ملی»ها در تحقق شعار افزایی حداکثری بنگاهالملل، برای همو همگام با جامعه بین

 د.نها و ابزارها را فراهم آوربهترین فرصتاند کوشیده

ها، رویکرد و البته برنامه گام نخست ها و آرمانبه عنوان ترجمان ارزشاز آن توان سپیدنامه پیش رو که می. 21

ه ها، انسجام و یکپارچگی هرچبنیانگذاران ققنوس یاد کرد، تنظیم و فراهم آمده تا ضمن تبیین این سرفصل

 بیشتر اعضاء و فعاالن ققنوس را تأمین و تضمین نماید. 

 تعاریف. 2

بوم ، زیست)پیمان( پایه توکنهای فنی ـ کاربردی شبکه و ل بر ویژگیسند پیش رو، مشتم 2سپیدنامه:. 12

قنوس نفعان قنفعان و شرایط اقتصادی ـ حقوقی حاکم بر ققنوس که به تأیید میزبانان رسیده و برای ذیذی

 االجراست. الزم

ها، حامیان، دهندگان، استارتاپها، ناظران، ناشران، خدماتمتشکل از پیوندهای میزبانققنوس: . 11

توکن  و هادهندگان و کاربران، مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده که امکان عرضه و تبادل توکنتوسعه

 رود.هم در همین معنا بکار می 2«بوم ققنوسزیست»آورد. پایه )پیمان( را فراهم می

بر اجماع است که مدیریت و ، یک فناوری مبتنی «دفترکل»به اختصار  1:شدهتوزیع کل فناوری دفتر. 11

های موقعیت در شده 4سازیهمگام و شده گذاریتکثیرشده، اشتراک دیجیتالی هایداده سازی نامتمرکزذخیره

 قبول مورد داده معماری و اجماع سازوکار براساس دفتر، این. آوردرا فراهم می اعم از ملی یا فراملیمختلف، 

 .شودمی بروزرسانی و نگهداری هامیزبان

 شدهتوزیع کل دفتر فناوری کمک با که هاستمیزبان از ایشبکه، «شبکه»به اختصار  :ققنوس شبکه. 11

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

اجماع تعیین شده و به صورت خودکار، ها بر اساس پروتکل میزبانمعنا که  بدین است؛ خودمختار و متمرکزغیر

 نمایند.ها اقدام مینسبت به پردازش تراکنش

 ردمتصدی تأمین زیرساخت پردازش شبکه ققنوس است که عالوه بر دسترسی به دفترکل،  1میزبان:. 11

 گیری مبتنیرأی و آزماییراستی سازوکار همچنین و دفترکل در ثبت قابل هایتراکنش پیشنهادی بسته تهیه

 شبکه راهبری. میزبانان، در قالب ساختار بنیاد ققنوس، دارد مشارکت هاتراکنش ثبت برای ققنوس اجماعبر 

 .را به عهده دارند ققنوس

 ،نماید. میزبان صادر را توکن تواندمی میزبان است که تحت نظارتشخص حقیقی و حقوقی  1:ناشر. 11

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

                                                 
1. White Paper 
2. Kuknos Ecosystem  
3
. Distributed Ledger Technology (DLT) 

4. Synchronized  
5. Anchor  
6
. Issuer 
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هر نوع مال یا حقوق و تعهدات متضمن آن، اعم از منقول و غیرمنقول یا مشهود و نامشهود که  2 دارایی:. 12

 پذیر باشد.سازی و تراکنش بر آن در شبکه امکانتوکن

 یک زا بخشی یا تمام بر توکن دارنده مالکیت که بر صادره از سوی ناشر دیجیتالی گواهی 1:گواهی توکن. 12

 .دارد داللت دارایی

ه عنوان وثیقه و تضمین نقدشوندگی بتوکن دارای مالیت مستقل که دارایی پشتوانه آن  1توکن دارایی:. 12

وستد داد معنایبه لزوما در شبکه ققنوس  توکنوستد گیرد و داداز سوی میزبان ویا ناشر صادرکننده تعلق می

 دارایی پشتوانه نیست. 

، مگر اینکه خالف آن تصریح استدارایی گواهی و هم توکن در این سپیدنامه، هم در معنای توکن  توکن:. 122

 شود. 

 کند.میزبان، توکن ایجاد میناشر تحت نظارت  که فرآیندی 4:سازیتوکن. 122

( سوت و 8یک )با پشتوانه طال به میزان دارایی ، یک توکن «پیمان»به اختصار  1:پایه ققنوس توکن. 121

 ها، طبق شرایط سپیدنامهاز سوی همه میزبان آن نقدشوندگی( است که 335)حداقل استاندارد  24عیار 

 بکار شبکه در ها، اعم از توکن گواهی یا توکن داراییتوکنسایر  معامالت تسهیل برای و شودمی تضمین

هیچ  پیمان به شود.شبکه شناخته میهای دروناین دارایی به عنوان تنها گزینه وصول کارمزد تراکنش رود.می

 عنوان کارکرد ابزار پرداخت ندارد.

 ( پیمان است.81-7و مقدار آن ده به توان منفی هفت ) واحد خرد پیمان 1پیناتس:. 121

کنند تا ها امضا میهای مرتبط در عملیاتصاحبان حساب که عملیات چند یا یک مجموع 2:تراکنش. 121

 تثب دفتر کل در ها،اجماع میزبان از پس و ارسال کند ققنوس شبکه ثبت به و پردازش میزبان، جهت یک

 .شودمی

 راکنشت یک درون باید و نیست دفترکل در ثبت قابل تنهاییبه که ققنوس شبکه در عملی 2:عملیات. 121

 .باشند غیرمالی داشته و مالی آثار ققنوس هایحساب برممکن است  هاعملیات. شود ثبت

حساب و به  دسترسی برای که متناظر عمومی کلید یک و خصوصی کلید یک مجموعه 2:کلیدزوج. 121

 رمزنگاری الگوریتم اساس بر کلیدزوج این ققنوس، شبکه رود. دربکار می امضای تراکنشهای شبکه ققنوس

ED25519 شودمی ساخته. 

ای تحت کنترل اشخاص که برای ایجاد های رایانههر شخص حقیقی یا حقوقی و همچنین سامانه کاربر:. 122

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

                                                 
1. Asset 
2
. Certificate Token (Asset back Token) 

3. Asset (based) Token 
4
. Tokenization  

5
. Native Asset 

6. Peanuts 
7
. Transaction 

8. Operation 
9
. Key Pair 
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موجودیتی در شبکه ققنوس است که آدرس یا شماره آن، همان کلید عمومی کاربر است. در  حساب:. 122

  شبکه ققنوس، حداقل مانده هر حساب جهت ثبت در دفترکل، یک پیمان است.

یا صدور، فرآیندی است در شبکه ققنوس که یک توکن با نام اختصاصی و با تعداد معین توسط انتشار: . 122

ش کن را پیها باید مشخصات دقیق هر توشود. میزبانبا نام حساب صادرکننده ایجاد مییک حساب کاربری 

 از انتشار اعالم کنند.

منتقل « های توزیعحساب»های تولید شده را به فرآیندی است که حساب صادرکننده توکن توزیع:. 112

 د.شوتوکن طراحی میهای توزیع بر اساس سیاست توزیع یک نماید. تعداد و ساختار حسابمی

فراهم آمده در الیه هسته شبکه  غیرمتمرکز ، سامانه«مرکز تبادل»به اختصار  2:مرکز تبادل دارایی. 112

مبادله و بر اساس قیمت پیشنهادی  یکدیگر با را خودهای توکن کاربران، که در آنها ققنوس از سوی میزبان

 .کنندمی

 توانندمی کلیدها مالکان آن، است و با کاربران هایحساب کلیدزوج مدیریت برای ابزاری 1:توکن کیف. 111

 ،های شبکه ققنوس. میزباننمایند اقدام شبکه هایتوکن دریافت و ، ارسالکلید نگهداری به نسبت

 .هستندکنندگان کیف توکن عرضه

گران، مراجع نظارتی، بازرسی، حسابرسی امور مالی و مراجع متولیان امور حاکمیتی، به ویژه تنظیم ناظر:. 111

امکان مشاهده  شان،وظایف و اختیارات قانونی مربوط بهانتظامی و قضائی که در چارچوب قوانین و مقررات 

 .کنندنگهداری می خودبایگانی  در را هاتراکنش سوابق و در صورت لزوم، یابندرا میتراکنش 

باشد. کمینه پذیرش تراکنش در می 4SCPروش اجماع در ققنوس، مبتنی بر پروتکل  9اجماع ققنوس:. 111

 باشد. ها می( رأی موافق میزبان%58ویک درصد )ققنوس، پنجاه

ت که با رعای است های شبکه ققنوستشکل از میزبان، مجموعه م«بنیاد»به اختصار  :ققنوس بنیاد. 111

  ماهیت خودانتظام خواهد یافت. موضوعهن یانوق

شده های اطالعاتی و مالی توزیعفناوری»شرکت سهامی خاص  ،«شرکت»به اختصار  :ققنوس شرکت. 111

 .ثبت شده در جمهوری اسالمی ایران، «یکتا ققنوس پارس

 معادل ارزش ریالی طالی پشتوانه پیمان. قیمت طالی پیمان:. 112

 معادل ارزش ریالی طالی پشتوانه پیمان به عالوه کارمزد صدور پیمان.  قیمت اسمی پیمان:. 112

متوسط قیمت وزنی پیمان در مراکز تبادل که متأثر از عرضه و تقاضا و قیمت طالی  قیمت بازار پیمان:. 112

 پشتوانه آنست. 

های توکنران، عرضه طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ای های اوراق بهادار:عرضه توکن. 112

ابزارهای مالی الکترونیکی متضمن حقوق مالی قابل انتقال به غیر در شبکه ققنوس گواهی یا دارایی به عنوان 

 .است

                                                 
1
. Exchange 

2
. Wallet 

3
. Consensus 

4. Stellar Consensus Protocol 
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 لهأمس بیان. 3

 ای از تعامالت و ارتباطاتبازارهای الکترونیکی است. بازار، شبکه ،های اقتصاد دیجیتالیکی از مؤلفهی. 122

در بستر مبادالت  شوند. بازار الکترونیکیها مبادله میاست که در آنجا اطالعات، کاالها یا خدمات و پرداخت

ت رشود و معموال به صوانجام میبه صورت الکترونیکی  آن،های همه تراکنشگیرد که الکترونیکی شکل می

ساعته و در تمام ایام هفته مشغول به فعالیت است یا به تعبیری بازار الکترونیکی تعطیلی ندارد. این بازارها  24

رها نماید. این بازاوب امکان دیدار خریدار و فروشنده را فراهم مید و در واقع فضایی تحت نابعاد جغرافیایی ندار

وافق دهند و با یکدیگر تکنند، قیمت پیشنهاد میفروشندگان و خریداران در این فضا مذاکره میآزاد هستند و 

 . کنندمیو یا حتی به صورت مستقیم، دو دارایی را با هم تهاتر 

اند ملزومات بازارهای های جدی برخوردارند و نتوانستهبا این حال، بازارهای سرمایه کنونی از محدودیت. 121

توان به محدودیت زمان ارائه خدمات، عدم امکان تهاتر دارایی، تسویه کی را فراهم نمایند؛ ازجمله میالکترونی

پذیری، دخالت و محدودیت در تعیین قیمت توافقی اشاره با تأخیر، عدم شفافیت در معامالت و گاها برگشت

 نمود. 

در  ،هاستآن رفع پی در در کشور، در راه تحقق اقتصاد دیجیتالی ققنوس که هاییچالش نیترمهم. 121

 گفتارهای ذیل آمده است. 

 هاتوکن انواع عرضه برای منعطف و چابک سکوی فناوری . نبود12

 نبلوک، ای زنجیره بر مبتنی یهاشبکه در اطالعات پایداری و یریشفافیت، اعتمادپذ همچون مزایایی. 122

 عرضه توکن قالب در را مختلف هایدارایی از ایمجموعه بتوانند تا دهدمی نهادهای اقتصادی به را امکان

دون ب که چابک و منعطف یزیرساخت تأمین. آورند فراهم خود مشتریان برای را تریمتنوع محصوالت و نموده

 زا متعارف انتظارات دیگر باشد، از مقدور آن روی بر توکن انواع صدور و تبادل امکان محدودیت برای اعضا،

 .است ققنوس شبکه

 منجمد هایدارایی نقدشوندگی. عدم 11

، از قبیل آنها از انتفاع امکان که شودمی اطالق هادارایی از دسته آن به ،غیرمولد یا 8منجمد هایدارایی. 112

 انکیب نظام هایدارایی از یتوجه قابل بانکی، مقدار آمارهای اساس بر. نباشد محقق مالکین برای نقدشوندگی

 در. گیرددربرمی بانکی مازاد امالک را هادارایی این از بزرگی حجم که دهدمی تشکیل منجمد هایدارایی را

 هجینت در و بوده شمارکم بازار این بالقوه خریداران که باالست حدی به هادارایی این ارزش ،کشورها برخی

ه ب نسبت کشور اقتصاد حجم اینکهبا توجه به  ،شرایط این در. آیدپایین می بسیار هاآن فروش احتمال

 و مردم خرد هایسرمایه تحریک مانند ، راهکارهاییاست بزرگ اندازه چه تا مالی هاینظام منجمد هایدارایی

 ودوج با مگر ،گرددنمی محقق امر این که باشد سازچاره تواندمی آنها خرید برای جهانی بازارهای به اتصال یا

 مبتنی بر دفترکل توزیع شده. کارآمد و شفاف زیرساختی و سازوکار

                                                 
1
. Frozen Assets 
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 خرد هایسرمایه ارزش حفظ. عدم 11

 مولدی هایحوزه به مردم خرد هایسرمایه هدایت و گردآوری نظارت، برای قابل و شفاف ساختاری نبود. 112

 هایبخش یسوبه هدفبی و پراکندهبه شکل  هاسرمایه این شودمی باعث ،تولیدی صنایع و مسکن مانند

مبتنی بر دفترکل توزیع  کارآمد و شفاف زیرساختی و سازوکار وجود باشود. حال آنکه  منحرف یغیرمولد

 .دشومی جلوگیری ملی هایسرمایه هدررفت تر از آن،مهم و بازارها غیرمتعارف نوسان از ،شده

 بودنن دسترس در و شفافیت، تغییرپذیری. عدم 11

 و شفافیت، تغییرپذیریعدم  چالش سه با همواره ،متمرکز هایمعماری بر مبتنی خدمات. 112

 خشیب رفتن دست از به منجر ،اطالعات یکپارچگی و امنیت حفظ برای تالش. هستند روبرو یریپذنادسترس

 به امر این که کاهدمیبر آنها  بیرونی نظارت امکاناز  ها،داده خصوصی حریم حفظ شود؛می شفافیت از

 و خدمات مدیریت قدرت افزایش جهت متمرکز سرورهای در هاداده تجمیع و انجامد؛می سیستم فسادپذیری

 . گرددمی خدمات پذیریدسترس کاهش درنتیجه و8 شکست تکین نقطه ایجاد به منجر ،مقررات با تطبیق

 مشتری هویت احراز. لزوم 11

 امر همین. است غیرممکن مشتریان هویت احراز و شناسایی از پیش ،مالی خدمات از بسیاری ارائه. 112

 ویتیه اطالعات دریافت به بانکی، نسبت خدمت هرگونه ارائه از پیش ،مالی مؤسسات و هابانک که شده موجب

 نهاد یک توسط افراد شناسایی خدمت ارائه عدم. نمایند اقدام خود اطالعاتی هایسامانه در آن درج و کاربران

 ایبر معتبر ابزارهای کشورها، تعدد مقررات و قوانین یکپارچگی احوال، عدم ثبت هایسازمان مانند، رکزتمم

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

 کپی تدریاف و شعب به مشتری احضار مستقل، با صورتبه بانک هر شده باعث ،یکدیگر با هابانک مشتریان

 ،امر ینا که نماید اقدام خود مشتریان احراز هویت فرآیند تکمیل به وی، رأساً نسبت هویتی اطالعات فیزیکی

 ،اتاطالع این از استفاده و افراد هویتی اطالعات افشای احتمال افزایش بودن، چالش برهزینه و برزمان کنار در

 .دارد همراه به را مشتریان از مجوز اخذ بدون

 پیشنهادی حلراه. 4

 یک قالب در 2«استالر»راهکار  بکارگیری های برشمرده در باال،چالشرفع  برای ققنوس پیشنهادی حلراه. 12

 شبکه در مختلف هایتوکن انتشار امکان شده، باتوزیع کلدفتر فناوری، مبتنی بر مستقلشبکه جدید و 

 یشنهادپها چالشاین  برچیدن برای طال پشتوانه با که دارد نام« پیمان» ،ققنوس شبکه پایه توکن. باشدمی

 .است شده

                                                 
1
. Single Point of Failure 

2
. Stellar 
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 گواهی و دارایی هایتوکن صدور منجمد، امکان هایدارایی نقدشوندگی افزایش هدف با ،ققنوس شبکه در. 11

 برای عملیاتی کردن این راهکار عبارتند از:  ققنوسشبکه  امکانات اهم. استآمده  فراهم ناشران برای

 شده؛ صالحیت های احراز شبکه عمومی مستقل و مبتنی بر میزبان. 112

 ها؛ ساختار خودانتظام جهت احراز صالحیت میزبان. 111

 خرد؛ هایگذاریسرمایه و معامالت تسهیل جهت سکو در شدهمرکز تبادل توزیع وجود. 111

 و با نظارت ایشان؛ هامیزبان قانونی قلمرو در دارایی انواع سازیتوکن امکان. 111

 های کاربران؛ارائه ساختار منعطف چندامضایی برای مدیریت حساب. 111

 ؛ کاربر مستقیم مدیریت با آن سازیتجاری و اعضا مشارکت با مشتری شناخت فرآیند تسهیل. 111

 ها؛ سرعت و بازدهی مناسب برای حجم باالی تراکنش. 112

 قراردادهای هوشمند تخصصی صنعت مالی؛پشتیبانی از مدل داده و . 112

  های پرداخت خارج از دفترکل؛و ایجاد کانال 8آساییبرق پشتیبانی از قابلیت. 112

 امکان کنترل سقف مالکیت، برای دارندگان یک توکن توسط ناشر؛ . 1122

 دهی آسان و خوانا.پشتیبانی از خدمت آدرس. 1122

 وسققن بنیاد پاسخگوی آنها نباشد، استالرممکن است راهکار  که جدیدی یهادرخواستبه  برای پاسخ. 11

  :است دهروش را دنبال کر دو

  ؛شدهییشناسا جدید نیازهای اساس بر استالر بومزیست و هسته توسعه. 112

 2.متقاطعبلوک زنجیره  اندازیراه و هاسکو سایر از یریگبهره .111

 های ققنوساصول و ارزش. 5

نزد  اعتمادیاعتباری یا بیتواند به بیهای زیر استوارست که خدشه به آنها میبر اصول و ارزشققنوس، . 122

ها که مورد اتفاق همه نفعان و حتی پایان حیات آن بیانجامد. لذا پایبندی به این اصول و ارزشذی

هد رخالف آنها، فاقد اعتبار خوااالتباع بوده و هرگونه توافق اعضاء با یکدیگر یا با دیگران بست، الزمهامیزبان

 بود. 

 راهبری نامتمرکز. 12

خود ها، خودبدر ثبت تراکنش هابا توجه به ماهیت نامتمرکز دفترکل و لزوم مشارکت فعاالنه همه میزبان. 122

ات تواند مقتضای ذیابد و بالتبع، هرگونه متمرکزسازی آن میشده میراهبری آن نیز جلوه نامتمرکز و توزیع

این فناوری و کاربردهای مورد انتظار آن را با چالش روبرو سازد. بر همین اساس، هر تدبیری که از سوی بنیاد 

 شود، با رعایت و بر محور این اصل خواهد بود. عه و ارتقای ققنوس اتخاذ میبرای توس هایا هریک از میزبان

 پایبندی قانونی . 11

پذیری به مراتب باالتری را نسبت به اعتبار و اعتماد است که اطمینان ترین ادعای دفترکل آنمهم. 112

یبندی ققنوس را به موازین قانونی آورد و این دستاورد، بیش از همه، پاتعامالت و معامالت متمرکز، فراهم می

                                                 
1 Lightning 
2
. Cross-Chain  
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مندی ققنوس از سوی همه های گوناگون قانونسازد. برای رسیدن به این هدف، بطور پیوسته جنبهنمایان می

، ناشران و کاربران هاویژه: هویت و شخصیت قانونی میزبانشود، از جمله و بهویژه ناظران( رصد میاعضاء )به

ها، سازوکارهای ثبت و نگهداری ها، تسهیم و توزیع پیمانخدمات مرتبط با توکنققنوس، قانونی بودن کاال و 

 ها و قراردادها. سوابق تراکنش

 یگانگی پیمان. 11

پذیرند که پیمان، به ترتیبی که کمیت و کیفیت آن در سپیدنامه تبیین بوم ققنوس میاعضای زیست. 112

گیرد و از تعریف ها قرار میتعهدات و وصول کارمزد تراکنش ها، تهاتر دیون وگذاری توکنشده، مبنای ارزش

 کنند. پایه دیگر، به هر میزان و هر شکل خودداری می و تخصیص دارایی

 مندکارمزد ضابطه. 11

امه ها، به ترتیبی که کمیت و کیفیت آن در سپیدنپذیرند که کارمزد تراکنشبوم ققنوس میاعضای زیست. 112

های مقرر از سوی بنیاد، در همه تعامالت و معامالت اجرا تبیین شده، بطور عادالنه و با رعایت کف و سقف

 شود. 

 شفافیت. 11

ر این سپیدنامه است و فرض شده که گیری در بنیاد، بر اساس اجماع و به ترتیب مقرر دنظام رأی. 112

با آگاهی از ماهیت تراکنش، نسبت به تأیید یا رد آن اقدام و رأی خود را در دفترکل ثبت می کنند.  هامیزبان

ها اعتبارپذیر و اعتمادپذیر خواهند بود. الزم به به دلیل رعایت شفافیت الزم و کافی آرا، تراکنش ،از این رو

نفعان تراکنش نیست و الزامات مربوط به ت، ناقض حریم خصوصی و اسرار تجاری ذیذکر است که این شفافی

 شود. صیانت از آنها رعایت می

 سازگارپذیری. 11

های نشها و تراکتوانند توکنها میپذیری استوارست و با اینکه هریک از میزبانمبنای ققنوس بر سازگار. 112

ادیده ها نباید نسازند، لیکن حفظ و توسعه تعامل پایدار با سایر میزبانمختص به خود را تعریف و عملیاتی 

ها و سازوکارهای فنی، همگی باید با اصل بماند. بر همین اساس، همه امور یک میزبان، از زیرساخت

 افزایی جمعی ققنوس بیانجامند.پذیری هماهنگ باشند و به همسازگار

 پذیریدسترس. 12

راهم ای فگونهکارهای فنی و فناورانه شبکه ققنوس، از سوی هریک از میزبانان باید بهزیرساخت و سازو. 122

آن  ؛آیند که کاربردها و خدمات قابل ارائه از سوی آنها برای همه اعضای زیست بوم ققنوس دردسترس باشند

 ا نمایند. ستیفا و ایفهم به شکلی که بتوانند حقوق و تعهدات خود را به شکل مطلوب و برپایه اصول این سند، ا

 ناپذیری برگشت. 12

ناپذیرند و صحت و تمامیت ها، پس از ثبت، خدشهپذیرند که همه تراکنشاعضاء زیست بوم ققنوس می. 122

پذیر خواهد بود و در صورت نیاز به اصالح تراکنش قبلی، باید سوابق نگهداری و ذخیره شده در شبکه تضمین

 شود. تراکنش جدیدی ایجاد و ثبت
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  . زیرساخت فنی شبکه ققنوس6

 بنیاد ویس از شدهمطرح کنونی هایینیازمند ،شدهتوزیع کل دفتر فناوری از گیریبهره با ققنوس شبکه. 122

 .کندبرآورده می را ققنوس

 شبکه معماری. 12

به این معنا که برای ملحق شدن به عنوان میزبان  ؛استاحراز شده  8عمومی شبکه یک ،ققنوس شبکه. 122

 ودفترکل توزیع شده  فناوری سازیویژه با که را داشته باشد« 759»جدید به شبکه باید شرایط مقرر در بند 

 دهشداده نمایش زیر تصویر در ققنوس شبکه کالن معماری. ه استشد سازیپیاده استالر راهکار مبنای بر

 .است

 
 معماری کالن شبکه ققنوس. 8شکل 

 هاسرویس واسط طریق از ،گرددمی فراهم هامیزبان توسط که کاربردی هایمعماری، برنامه این اساس بر. 121

 تشکیل را ققنوس شبکه هم کنار در ققنوس هایهسته. گردندمی متصل ققنوس 2فعال گره یک هسته به

 .دهندیم

 9ییشوپول با مبارزه الزامات سازیپیاده که امکان است یاگونهبه توکن یک دریافت و ارسال تعاملی مدل. 121

 یک و کنندهارسال کاربر ساختارِ یک مفهومی هایمدل ،زیر شکل دو در. گرددمی فراهم 4قانونی انطباق و

 .است شده گذاشته نمایش به کنندهافتیدر کاربر

                                                 
1
. Public-Permissioned 

2
. Active Node 

3
. Anti-Money Laundering (AML) 

4
. Compliance 
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 کنندهارسال کاربر مفهومی مدل. 2شکل 

  

 
 کنندهافتیدر کاربر مفهومی مدل. 9شکل

 ققنوس شبکهفنی  اجزای. 11

 هاانمیزب از یک هر است بدیهی. است شده یمعرف ققنوس بومزیست دهندهلیتشکفنی  اجزای ،ادامه در. 112

 . نماید اقدام اجزا این یا توسعه آوردن فراهم به نسبت خود تجاری مدل با متناسب تواندمی

 2هسته سرویس. 112

 دفتر از محلی نسخه یک مدیریت آن اصلی وظایف و است ققنوس شبکه فقرات هسته، ستون سرویس. 1122

 زنی اختیاری صورتبهتواند می است؛ البته شبکه هایگره سایر با ماندن همسان و ها2گره سایر با کل، ارتباط

 اصلی اجزای .نماید شرکت نیز هاتراکنش ثبت جهت اجماع در وارائه کند را ها تراکنش بایگانی خدمات

 :است ذیل شرح به هسته سرویس

                                                 
1
. Core Service 

2. Node 
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11222 .8CPS :است استالر اجماع الگوریتم بر مبتنیققنوس  شبکه پروتکل اجماع. 

11221 .Herder: است هسته هایسرویس سایر و ققنوسشبکه  اجماع الگوریتم بین واسط. 

11221 .Overlay :ر ب را آنها وضعیت آخرین از اطالع و آنها با اطالعات ها، تبادلگره سایر با ارتباط برقراری

 .دارد عهده

11221 .Ledger :رخدادهای همچنین. کندمی فراهم اجماع الگوریتم به ارائه جهت را هاتراکنش مجموعه 

 را بایگانی و 2ذخیره لیست در را هاتراکنش بسته درج وظیفه عنصر این. کندمی منتقل شبکه به را اجزا سایر

 .ددار عهده هم به

11221 .History :است دارعهده شبکه از خارج ذخیره منبع یک به را کل دفاتر و هاتراکنش انتشار. 

11221 .Bucket List :شه کنترل و هادیسک مدیریت وظیفه. است تأییدشده دفاتر برای سازیذخیره منبع 

 .دارد بر عهده نیز را تکرار از ممانعت ها، جهتآن

11222 .Transaction :دارد بر عهده را تراکنش ساختارهای انواع سازیپیاده . 

 1واسط سرویس. 111

 فراهم را ققنوس شبکه به کاربران یافزارهانرم اتصال جهت الزم هایAPI واسط، مجموعه سرویس. 1112

 زارهایافنرم توسعه شرایط و قرارگرفته کاربردی هایبرنامه و هسته هایسرویس مابین واسط سرویس. آوردمی

 . نمایدمی تسهیل را ققنوس بر مبتنی

 1پل سرویس. 111

 هایپل، کلید سرویس در. است انطباق سرویس سازیپیاده جهت شده تسهیل واسط پل، یک سرویس. 1112

 باقانط سرویس کهیدرصورت و گرددمی ذخیره کاربردی برنامه یک یا و وکارکسب یک هایحساب با مرتبط

 . پذیردمی صورت خودکار صورتبه پل سرویس طریق از تراکنش انجام بداند مجاز را تراکنش انجام شرایط

 1انطباق سرویس. 111

 زاماتیال ازجمله. گرددمی فراهم سرویس این در میزبان یک بر حاکم الزامات قانونی با انطباق ولیتؤمس. 1112

 این ،تحقیق در. است ییشوپول با مبارزه با مرتبط هایکنترل ،گردد سازیپیاده سرویس این در تواندمی که

 حرازا صورت در و بررسی را تراکنش یک انجام قانونی شرایط ،میزبان دو بین تعامل ایجاد طریق از سرویس

 .کندمی صادررا  تراکنش صدور شرایط، مجوز

                                                 
1
. Stellar Consensus Protocol (SCP) 

2
. Bucket List 

3
. Interface Service 

4
. Bridge Service 

5
. Compliance Service 
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 2یدهآدرس سرویس .111

 راهمف ققنوس شبکه واقعی هایآدرس به را انسان برای فهمقابل هایآدرس تبدیل امکان ،سرویس این. 1112

 هایآدرس به سرویس این در که است user*domainname.ir صورتبه فهمقابل هایآدرس ساختار. آوردمی

 .شودمی تبدیل کلیدزوج با متناظر

 1دلاتب سرویس. 111

 را هاتوکن انواع تبدیل امکان که دارد وجود 9غیرمتمرکز شدهتوزیع دلاتب زیرساخت یک ،ققنوس در. 1112

 واعان تبدیل جدول تابلو ایجاد به نسبت بازار شرایط اساس بر هاتوکن صادرکنندگان لذا. کندمی فراهم

 . کنندمی اقدام شبکه در موجود هایتوکن

 
 ققنوس شدهتوزیع دلاتب سرویس مفهومی مدل. 4شکل   

  

 واسط یک توسعه به اقدام ،خود مشتریان به ویژه خدمات ارائه جهت تواندمی هامیزبان از هریک. 1111

و تنوع تجربه کاربری و کاربرپسندی این خدمت، از  نمایدبرای سرویس تبادل توزیع شده ققنوس  گرافیکی

 . ها خواهد بودجمله عوامل رقابتی میزبان

 1بایگانی سرویس .112

صرفاً  و ستا ارتباط در هسته بایگانی سرویس بامستقیم  صورتبه که است یمستقل ابزار سرویس این. 1122

 رود. بکار می شبکه به غیرمتصل بایگانی ساخت جهت

                                                 
1
. Federation Service 

2
. Exchange Service 

3. Decentralized Exchange 
4
. Archive Service 
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 2ققنوس توکن کیف .112

 نهزمی این در و نمایدارائه  توکن کیف ابزار خود مشتریان نیاز اساس بر تواندمی هامیزبان از هریک. 1122

 باشد.ها الزامی میاحراز اصالت کاربران در کیف توکن. ندارد محدودیتی

 1ققنوس داشبورد .112

 کل تردف یا تراکنش یک جزئیات و هامیزبان وضعیت شبکه، مشاهده پایش ققنوس، امکان داشبورد در. 1122

 .است در دسترس /https://dashboard.kuknos.org در تارنمای دبیرخانه به نشانی سرویس این. دارد وجود

 1ققنوس آزمایشگاه. 112

 مختلف هایایده آزمودن امکان که است ققنوس آزمایشی شبکه به متصل ابزار یک ،ققنوس آزمایشگاه. 1122

 هایAPI توسط شدهارائه هایسرویس کلیه آزمودن امکان ،ابزار این در. نمایدمی فراهم را افزارنرم توسعه از قبل

 تارنمای دبیرخانه به نشانی به ابزار این به دسترسی جهت. است آمده فراهم سرویس واسط

https://lab.kuknos.org/ شود مراجعه . 

 هاققنوس و استقرار میزبان آزمایشی شبکه اصلی و. 112

آزمون،  بستر عنوانبه آزمایشی شبکه که است شده جادیااصلی  و 4آزمایشی شبکه دو ققنوس در. 1122

 .رودمی بکار نوآورانه هایایده توسعه و آموزش

 ققنوس انگذارانبنی توسط آن میزبانی زیرساخت و بوده اینترنت بر ، مبتنیققنوس شبکه ارتباطی بستر. 1121

 .است آمده فراهم

 
 ها با یکدیگرهای میزبان. ارتباط گره5شکل 

                                                 
1
. Kuknos Wallet  

2
. Kuknos Dashboard 

3
. Kuknos Laboratory 

4
. Test-Net 
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 از یک، هرشودیم برداشته بنیانگذاران توسط که ققنوس پویای و اصلی شبکه ایجاد ،نخست گام در. 1121

 شبکه. دننمایمی فراهم شبکه ایجاد جهت مختلف 8داده مرکز سه در را فعال گره سهمیزبان،  نقش در آنها

 . کندمی بکار آغاز ،دارند فعال هسته دهندهسرویس ک سههری که میزبان سه با حداقل ،اولیه

 https://git.kuknos.orgدبیرخانه به نشانی  تارنمای در ققنوس هایسرویس منبع کدهای مخزن. 1121

 منبع کد به دسترسی با توانندمی جدید هایمیزبان. گرددمی فراهم عضو هایمیزبان رایب که دردسترس است

 .نمایند اقدام خود سرویس اندازیراه و تهیه نسخه اجرایی به نسبت هاسرویس

 فناوری شبکه، از بروزرسانی تسریع همچنین و هامیزبان هایسرویس اندازیراه در تسهیل جهت. 1121

 جهت ازیموردن هایDocker Image مجموعه و شده استفاده Docker ابزار و کاربردی برنامه سازیمجازی

 برای شده سازیمجازی هایزیرساخت به دسترسی مخزن. است شده فراهم میزبان هایسرویس اندازیراه

 و شده ینیبشیپ https://repository.kuknos.org تارنمای دبیرخانه به نشانی در ققنوس هایسرویس

 موردنیاز هایImage دریافت به نسبت مخزن این از خود سرویس اندازیراه در تسریع جهت توانندمی هامیزبان

 .نمایند اقدام

 ها و ارکان ققنوس. نقش7

 بنیانگذاران ققنوس  .22

 هوشمند فناوران ان،یپارس یپردازدادهگروه سداد،  یپردازتکوست(، داده) تکوستا یفناور یهاشرکت. 222

مالی  های اطالعاتی وفناوریشرکت ، و (فناپ) انیآر پاسارگاد اطالعات یفناور ،(بهسازان) فردا بهسازان

 اند.در ائتالف با یکدیگر شبکه ققنوس را بنیان نهاده شده یکتا ققنوس پارستوزیع

 هایهای فنی )از قبیل سرورها( و حداقل نیازمندیها به عنوان اعضای بنیانگذار، زیرساختاین شرکت .221

های اند تا برپایه اصول و ارزشسازی طالی پشتوانه پیمان( اولیه ققنوس را فراهم آوردهاقتصادی )مانند ذخیره

 برشمرده در سپیدنامه، آغاز به کار نماید.

خدمات و  یابند وتوانند به عنوان میزبان مستقل در بنیاد و شبکه حضور وس، هریک میبنیانگذاران ققن .221

 ها ندارند. ای نسبت به سایر میزبانگونه امتیاز ویژهدارند و هیچکاربردهای مختص خود را عرضه 

تا زمان عرضه عمومی پیمان، بنیانگذاران ققنوس در حکم میزبان بوده و تصمیمات آنها در چارچوب بند  .221

 باشد. در حکم مصوبات بنیاد ققنوس می« 72»

 بنیاد ققنوس. 21

 تشکل خودانتظام غیرمتمرکز است. . 212

 غیرانتفاعی و غیرصنفی است ایموسسه .211

 هر میزبان دو نماینده با حق رأی مستقل در بنیاد دارد.  .211

                                                 
1
 Data Center 
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( میزبانان %58و یک درصد )موافق حداقل پنجاه  در صورت اخذ رأی ،واجد شرایط میزبانی شخصهر  .211

 ،. در خصوص اشخاص حقوقی دولتی، رعایت قوانین و مقررات مربوطتواند به عضویت بنیاد درآیدمی کنونی

 .به عهده ایشان است

یین بوم، تعامور راهبردی ققنوس، از قبیل تفسیر و بازنگری سپیدنامه، تنظیم روابط اعضای زیست .211

ها، انتخاب وفصل اختالفات میزبانهای متخلف، حلتخلفات و نوع و میزان ضمانت اجراها مانند اخراج میزبان

( رأی اعضای %11نیازمند حداقل هشتاد درصد ) ،ها و تعیین وظایف و اختیارات آندبیرخانه از بین میزبان

 باشد.بنیاد می

ها تأمین نشده، در اختیار ای که پشتوانه آنها از سوی میزبانهای پیمان انتشار یافتهمدیریت حساب .211

( %58ویک درصد )ها، بر اساس ضوابط سپیدنامه، با رأی حداقل پنجاهباشد و توزیع پیمان به میزبانبنیاد می

 عضا مقدور خواهد بود.ا

نی گیری این بنیاد مبتبه منظور ایجاد ساختار شفاف و اعتمادپذیر راهبری بنیادققنوس، زیرساخت رأی .212

سازی شده است. جزئیات پیاده 8DAOبر شبکه عمومی اتریوم و در قالب قراردادهای هوشمند به صورت 

 شود.منتشر می https://www.kuknos.org/daoقراردادهای هوشمند مرتبط، در تارنمای دبیرخانه به نشانی 

 دبیرخانه بنیاد. 21

را به عهده ای بنیاد سال خورشیدی امور دبیرخانه 9شرکت به مدت  ،جرا شدن سپیدنامهاالاز تاریخ الزم .212

 . گیردمی

های فنی و خدمات بوم ققنوس در امور توسعه زیرساختای، شامل هماهنگی اعضای زیستامور دبیرخانه. 211

های جدید به شبکه، پایش شبکه و بازارهای ققنوس، برگزاری رخدادهای جدید مورد تأیید بنیاد و اتصال میزبان

ققنوس، تنظیم روابط اعضای مرتبط با ققنوس، دریافت و تنظیم پیشنهادها درخصوص اصالح سپیدنامه 

 باشد.بوم، تعیین تخلفات و ضمانت اجراها در ققنوس و سایر موارد ابالغی بنیاد میزیست

 شود.از سوی اعضا تأمین می ،از طریق حق عضویت مصوب بنیاد ،های دبیرخانههزینه. 211

ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را دریافت تواند جهت پیشبرد اهداف ققنوس، کمکدبیرخانه می .211

 نماید.

 ناظر. 21

 هایبوم، در هریک از بخشدار متولی امور حاکمیتی مرتبط با فعالیت اعضای زیستمراجع صالحیت .212

ند ناظران توانگی انتظامی و دادرسی میگری، مدیریت، نظارت، بازرسی، ضابطیت، رسیدگذاری، تنظیمسیاست

 ققنوس باشند.

عضویت ناظران در ققنوس در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی آنها به منظور ایفای امور حاکمیتی . 211

 پذیرد.ربط صورت میهای ذیباشد. دعوت از ناظران از سوی میزباننسبت به یک یا چند میزبان می

 سازی سوابق را دارند. ها دخالتی ندارند و تنها امکان مشاهده و ذخیرهتراکنش تأییدناظران در . 211

 عضویت ناظران در بنیاد، به معنای پذیرش سپیدنامه است.  .211

                                                 
1. Decentralized Autonomous Organization (DAO) 
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عضویت به عنوان ناظر، مانع میزبانی در ققنوس نیست، مگر در صورت احراز تعارض منافع میان وظایف  .211

 گری میزبانی به تشخیص بنیاد ققنوس.و اختیارات نظارتی و امور تصدی

 میزبان. 21

نی و الزامات ف بپذیرنداشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی، چنانچه اصول سپیدنامه ققنوس را  .212

توانند به میزبانی ققنوس درآیند. در خصوص اشخاص حقوقی دولتی رعایت و اقتصادی آن را فراهم آورند، می

 قوانین و مقررات مربوط به عهده ایشان است.

های ( میزبان%58ویک درصد )پذیرش میزبان جدید، منوط به احراز شرایط و اخذ رأی حداقلی پنجاه. 211

 اد ققنوس است.کنونی در قالب احکام بنی

 باشد:کنندگان میزبانی به شرح زیر میشرایط درخواست .211

کننده ملزم به ارائه ای. درخواستنداشتن سوءپیشینه کیفری و انتظامی مرتبط با فعالیت حرفه. 2112

 سوءپیشینه مراجع صالحیتدار نیست و صرف اعالم و پذیرش عواقب اظهارخالف واقع کافی است؛ 

 ای؛ وکار مبتنی بر رزومه حرفهدر فضای کسبداشتن اعتبار الزم . 2111

 ؛مربوطهدریافت مجوزها و رعایت همه قوانین و مقررات . 2111

 ؛در شبکه ققنوس نویس سپیدنامه تخصصی حداقل یک توکن قابل ارائهارائه پیش. 2111

با حداقل یک میزبان کنونی بنیاد مبنی بر جبران کامل  هامسؤولیتتعهدات و  ضمانتانعقاد قرارداد . 2111

 ها نباید متقابل باشد.میزبان ضمانتنفعان ققنوس. دیون و تعهدات وی دربرابر ذی

 دهنده فعال برای شبکه ققنوس مطابق با شرایط فنی؛سرویس (9تأمین حداقل سه ). 2111

 برداری از زیرساخت فنی ققنوس؛و بهرهدر اختیار داشتن ظرفیت فنی مناسب جهت برپاسازی . 2112

 های فعلی؛میزبان %58اخذ موافقت حداقل . 2112

   تأمین طالی پشتوانه حداقل یک میلیون پیمان.. 2112

ند بهایی دارند که تفصیل آن در ولیتؤها در تأمین طالی پشتوانه، توزیع و بازارگردانی آن مسمیزبان .211

 آمده است.سپیدنامه « توزیع پیمان. 19»

جذب و پذیرش ناشران و پشتیبانی و نظارت بر آنها به عهده میزبانان است. ضمن اینکه همزمان، خود . 211

 دهندگان خدمات عمل کنند.توانند به عنوان ناشر و سایر ارائهمی

آید. می https://www.kuknos.org/anchorهای فعال در تارنمای دبیرخانه به نشانی فهرست میزبان .211

 ناشر. 21

اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی، در صورت تأمین شرایط احراز و اخذ موافقت حداقل یک  .212

 توانند به عنوان ناشر ققنوس فعالیت کنند.میزبان، می

 تواند با چند میزبان تعامل کند. هر ناشر، همزمان می .211

 ناشر از لحاظ فنی، به زیرساخت و کاربردهای میزبان وابسته است. . 211

 کنند. ناشران طبق مجوز و شرایط و الزامات میزبان خود، توکن صادر می .211
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یابد و موظفند شفافیت الزم اطالعات مربوط به ناشران از سوی میزبان آنها به صورت عمومی انتشار می .211

 را رعایت کنند. 

مرکز تبادل(، منوط به تأیید و قبول  و سایر خدمات ققنوس توسط ناشر)ازقبیل کیف توکن ارائه .211

 ولیت میزبان متبوع آن است. ؤمس

باشد. فرآیند تأیید و انتشار سپیدنامه ناشرین به شرح ناشر ملزم به ارائه سپیدنامه برای توکن خود می .212

 زیر است:

 ناشر مطابق با الگوی مصوب بنیاد؛نویس سپیدنامه توسط تدوین پیش. 2122

 نویس سپیدنامه به میزبان توسط ناشر؛ ارسال پیش .2121

 ممیزی سپیدنامه و تطبیق آن با سپیدنامه ققنوس و الگوی مصوب بنیاد از سوی میزبان؛. 2121

 تأیید میزبان بر روی سپیدنامه اصالح شده و امضای قرارداد مربوط با ناشر؛. 2121

های قانونی مرتبط با سپیدنامه پیشنهاد شده از میزبان مبنی بر دارا بودن مجوزها و صالحیتتأیید . 2121

 سوی ناشر؛ 

 انتشار نسخه نهایی سپیدنامه تأیید شده در تارنمای میزبان.. 2121

 کاربر . 22

ان عنوتوانند به اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی، چنانچه منع قانونی نداشته باشند، می. 222

 کاربر ققنوس فعالیت کنند.

گیرد. در صورت ها صورت میاتصال کاربران به شبکه، تنها از طریق خدمات فراهم شده توسط میزبان .221

 اتصال از طریق دو یا چند خدمت، هریک سازوکار خود را خواهد داشت. 

ها مانند کیف توکن، واسط گرافیکی مرکز تبادل های خدمات ارائه شده از سوی میزبانکاربران در کانال .221

 قنوسق کاربراننمایند. شوند و شرایط احراز هویت تعیین شده توسط ققنوس را تأمین میو ... شناسایی می

 این. آوردیمآنها فراهم  برای رامتفاوتی  KYC حوسط خود امر این که شوندمی شناسایی های زیرروش به

 :از عبارتند سطوح

 هامیزبان از یکی توسط که عمومی کلید یک متناظر باتأیید شده  همراهو شماره  ققنوسی آدرس. 2212

 .گرددمی فراهم

 ییک توسط که عمومی کلید یک متناظر باتأیید شده  همراهی، آدرس ایمیل و شماره ققنوس آدرس .2211

 .گرددمی فراهم هامیزبان از

  8.ققنوسی عمومی کلید یک برای های عضو شبکه ققنوسبانک در حضوری هویت احراز. 1122

 صیانت .دنشومی شناسایی آن در شدهتعریفکلید و زوج حساب براساس ققنوس شبکه هسته در کاربران .221

 .است به عهده خودشان ،کاربران خصوصی کلیدهای از

                                                 
 که شودمی عرضه KYCS عنوان با خاص توکن ققنوس، یک در مشتریان بانکی هویتی اطالعات شدهتیریمد و امن گذاشتن اشتراک به خصوص در 1

 .اختصاصی آمده است سپیدنامه در آن تفصیل
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ها رأی دهند. این رأی براساس مانده پیمان کاربران توانند به میزباندر شبکه ققنوس، کاربران می .221

کند و از ها را محاسبه میشود. شبکه به صورت خودکار، ماهیانه میزان رأی کسب شده میزباندهی میوزن

ان، میزان رضایت آنها را از رساند. رأی کاربربوم ققنوس میطریق داشبورد ققنوس، به اطالع اعضای زیست

تواند رأی خود را از یک گیری )ماهیانه(، کاربر میدهد. در طول دوره زمانی رأیها نشان میفعالیت میزبان

 میزبان به میزبان دیگر انتقال دهد.

 . پیمان 8

 انتشار پیمان . 22

 گیرد. کار شبکه از سوی بنیاد صورت می در زمان آغاز پیماناولیه توکن  انتشار .222

 نتقلمبنیاد  توزیع هایحساب به و را صادر پشتوانه بدونتوکن  میلیارد یکبنیاد،  در انتشار اولیه، .221

های ها، طالی پشتوانه مورد نیاز تأمین و توکن پیمان از حساب. متناسب با فعالیت شبکه و میزباندکنمی

 گردد.ها جهت عرضه عمومی منتقل میمیزبانهای توزیع به حساب

 تارنمای دبیرخانه به نشانی در پیماناولیه توکن  انتشار فرآیند جزئیات. 221

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

صادر شده، به یک  توکنبدون پشتوانه از یک میلیارد  ( توکن111/111/311/-) تعداد نهصد میلیون. 221

ن ل گردید و تنها یکصد میلیومنتق )حساب با امضای غیرقابل استفاده، برای همیشه( حساب بدون بازگشت

  .بودخواهد  توکن پیمان بدون پشتوانه، در شبکه ققنوس، قابل عرضه

 حداقل مانده حساب. 21

های غیرواقعی، ضوابطی بر حداقل مانده حساب های راکد و تراکنشبه منظور جلوگیری از ایجاد حساب .212

 د.شودر زمان انجام تراکنش کنترل می اعمال ومبتنی بر دارایی پیمان 

 محاسبه حداقل مانده حساب بر اساس رابطه زیر است:. 211

مانده حساب( = حداقل 2ها + داشت * )تعداد موجودیتپایه نگه  
 (1.5پیمان )داشت = نیمپایه نگه -

 ها شامل:موجودیت -

 های شبکهبه توکن 8تعداد خط اعتماد 

 2تعداد پیشنهادها 

 تعداد امضاکنندگان حساب 

 مرتبط به حساب 9تعداد اقالم داده 

 توزیع پیمان. 21

                                                 
1. Trustline 
2. Offers  
3. Data Entries  
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 بنیاد اعضای همه» و است چندامضاییسس ققنوس( ؤ)بجز حساب گروه م پیمان توزیع هایحساب .212

 (٪58) ویک درصدپنجاهحداقل  تأیید با ،بازار به پیمان توزیع. دارند شدهفیتعر امضای آن در« ققنوس

 .پذیر استامکان هامیزبان

 :است حساب چهارمشتمل بر زیر  توزیع برنامه با متناسب ،توزیع هایحساب. 211

 ؛هامیزبان ویژه ،از صدمیلیون توکن (٪21بیست درصد ). 2112

 ؛پیشتاز کاربران ویژه ،از صدمیلیون توکن (٪85پانزده درصد ). 2111

 و ؛شبکه فعالیت متناسب باو  شناور طوربعرضه ماهیانه  ،از صدمیلیون توکن (٪01شصت درصد ). 2111

 8ققنوس. مؤسسگروه  از صدمیلیون توکن، (٪5پنج درصد ). 2111

 شرایط و چارچوب توزیع پیمان. 21

 :هامیزبان ویژه ،از صدمیلیون توکن (٪21درصد )بیست . 212

 .شودمی عرضهواجد شرایط در این مرحله  هایمیزبان به پیمان میلیون (8یک )حداقل . 2122

 توکن پیمان از حسابهای بنیاددریافت  از پیش کیلوگرم یکحداقل  میزان بهپیمان  پشتوانه طالی. 2121

 .شودمی تأمین

 .بود خواهد 84/31/31 تا 85/11/13 از هابه میزبان اولیه عرضه زمان. 2121

 برخوردار باشد.« 759»مندرج در بند  شرایطمیزبان باید از . 2121

 شود.های باقیمانده از عرضه اولیه، به مرحله عرضه ماهیانه افزوده میپیمان. 2121

های پیمان موردنیاز خود باید به میزبانهای جدید برای تأمین ، میزبانهابا پایان عرضه اولیه به میزبان. 2121

 موجود مراجعه کنند و با مشارکت در عرضه ماهیانه ایشان، بتوانند پیمان مورد نیاز خود را تأمین نمایند.

 پیشتاز: کاربران ویژه ،از صدمیلیون توکن (٪85پانزده درصد ). 211

 .شودکاربران پیشتاز عرضه می به پیمان (1111) هزار هشت حداکثر و (8111هزار ) حداقل. 2112

پیمان  با طالی پشتوانه سازی، معادلارزیابی کنند.می تأمینرا  پیمان پشتوانه طالیکاربران پیشتاز، . 2111

ی سازی طالمعادل .باشدمی ی منتخب بنیادهامیزبانبه عهده  ،پیشتاز ی پشتوانه کاربرانطال نگهداری و

 گیرد. با طالی پشتوانه پیمان، با رعایت الزامات حاکم بر بیع صرف صورت میپیشتاز کاربران 

 قالب در کارمزد درصدنیمحداکثر ند ، مجازپیشتاز کاربران طالی ندهنگهدار و ارزیاب هایمیزبان. 2111

 .نمایند دریافت پیمان

 .بود خواهد 23/82/31 تا 85/11/31 از پیشتاز به کاربران اولیه عرضه زمان. 2111

 های منتخب بنیاد و مطابق با قوانین مربوط خواهد بود.احراز هویت کاربران پیشتاز به عهده میزبان. 2111

                                                 
است که فهرست و میزان سهم هریک از آنها سازی شبکه ققنوس اندرکاران حقیقی طراحی و پیادهدست ققنوس، موسس گروهمنظور از  .1

 شود.تعیین می 4449594932از سوی آقای سید ولی اهلل فاطمی اردکانی به شماره ملی 
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کننده طال، به میزان ارزش برآوردی اولیه، توانند با ارائه پیمان به میزبان دریافتکاربران پیشتاز می. 2111

های دریافتی از کاربر را به حساب صورت، میزبان پیماننسبت به دریافت طالی خود اقدام نمایند. در این 

 نماید.بازخرید پیمان نزد بنیاد ققنوس ارسال می

 :شبکه فعالیت متناسب باو  شناور طوربعرضه ماهیانه  ،از صدمیلیون توکن (٪01شصت درصد ). 211

 .گرددمیآغاز  85/11/31 تاریخ از ماهیانه عرضه زمان. 2112

 .بود خواهد ازینشیپ ،یمیزبان شرایط تأمین. 2111

 :شد خواهد محاسبه زیر فرمولبا  یانه در شبکهماه عرضهقابل پیمان حداکثر. 2111

 ماهیانه کل عرضه=  فعال میزبان * تعداد صدهزار( * 2ماهیانه( + یرأ کل/صادرشده پیمان کل)) 

 :شد خواهد محاسبه زیر فرمول از میزبان هر توسط دریافت قابل پیمان میزان حداکثر. 2111

 میزبان به ماهیانه عرضه = سقف صدهزار( * 2میزبان( + ماهیانه یرأ/ ماهیانه یرأ کل)) 

 ققنوس:  مؤسسگروه  (٪5پنج درصد ). 211

تعیین  اعضای گروه (٪71هفتاد درصد ) حداقل یرأ اساس برپیمان در اختیار این گروه،  عرضه زمان. 2112

 .شودانجام می ـ تجاوز نخواهد کرد %21که در هر سال حداکثر از ـ و به صورت تدریجی 

صاحبان امضای حساب عنوان به به انتخاب اعضاء، ( تن از نمایندگان گروه موسس ققنوس، 81ده ). 2111

 .شوندتعیین میتوزیع آن 

 میزبان دچن یا یک توافق با یاست آنققنوس به عهده اعضای  مؤسس گروهپیمان  پشتوانه طالی تأمین. 2111

 .شودمی تأمین بازار به شدهعرضه پیمان میزان با متناسب ،پشتوانه طالی. پذیردمی صورت

مرکز تبادل  طریق صرفاً از و خوددر اختیار  هایپیمان از را بازار به پیمان عرضه و ها، فروشمیزبان. 2111

 فروش میزان ققنوس، به توزیع هایحساب از پیمان مجدد دریافت. داد خواهند انجام توزیع شده ققنوس

. کنندیم بنیادبر همین مبنا، درخواست خود را تقدیم  که بستگی دارد جدید پشتوانه طالی تأمین و ماهیانه

 زا پیمان عرضه درخصوصجدید،  پشتوانه طالی تأمین مستندات و میزبان فروش سوابق لحاظ با ،بنیاد

 .کندکننده، تصمیم مقتضی را اتخاذ میدرخواست میزبان به توزیع هایحساب

، الرعایهالزم قوانین چارچوب در را رایج وجه یا ارز تا مجازند ها، میزبانپیمان فروش فرآیند در. 2111

 به تنسب ،ارزِ رایجارز رایج یا خود توکنِ  با تواندکاربر می. نمایند کاربران ارائه به را آن و نموده سازیتوکن

 .نماید اقداممرکز تبادل  در پیمان خریدتهاتر/

یا فروش مستقیم به وجه ، مرکز تبادل در 8پیشنهاد قالب در هامیزبان توسط پیمان عرضه نرخحداقل  .2111

 :شودتعیین می زیر فرمول با مطابقرایج محلی، 

 میزبان توسطیک واحد پیمان  عرضه = نرخ2.2( * محل عرضه رایج وجه قیمت به طال سوت یکنرخ ) 

نرخ طال بر اساس قیمت طالی مظنه تهران، اعالمی توسط اتحادیه طال و جواهر تهران و پس از  .21112

 شود. تعیین می 24( به عیار 87عیار اعمال تعدیل سایر عیارها )مانند 

                                                 
1. Offer  
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 نخواهد فرمول این تابع ،پیمان روی برمرکز تبادل  در ققنوس کاربران و اعضا سایر معامالت نرخ .21111

 .بود

 انگیزه ایجاد برای که است پیمان صدور کارمزد تعیین شده در فرمول باال، (٪81) درصد دهحداقل  .2112

  .بینی شده استپیش پیمان توزیع فرآیند در جهت مشارکت فعاالنه هادر میزبان

 .است شبکه کارمزد پرداخت تنها متضمنققنوس،  ها درتوکنسایر  به پیمان تبدیل. 2112

با رعایت نرخ اعالمی مندرج در  ،میزبان از آن پشتوانه طالیارزش  دریافت معنای پیمان، به بازخرید. 2112

 بازخرید پیمان. شوداز سوی میزبان )به ترتیب مقرر در ذیل( تعیین می آن کارمزد و است« 14408»بند 

رایط ش .شودمی ارسال جهت مدیریت عرضه مجدد به بازار، ققنوس بنیاد نزد« پیمان بازخرید حساب» به شده

 پیمان به شرح زیر است:طالی پشتوانه بازخرید 

 قابل بازخرید هستند. (81111های ده هزارتایی )ها در بستهپیمان. 21122

 شود.( است که در قالب پیمان وصول می%8کارمزد بازخرید پیمان حداکثر یک درصد ). 21121

های منتخب بازخرید پیمان، توسط بنیاد برگزیده و از سوی دبیرخانه در تارنمای رسمی آن میزبان. 21121

 شود.اعالم می

 گردد.در صورت تأیید بنیاد، مانده حساب بازخرید پیمان، به حساب توزیع ماهیانه منتقل می .211212

 تضمین پیمان شرایط. 21

 .نماید منتشررا  آن بیمهیا اسناد پیمان  پشتوانه طالیگواهی سپرده میزبان باید  .212

ا سایر دبیرخانه ی توسط پشتوانه طالی کفایت کنترل و مستمر بازرسی شرایط تا است موظف میزبان .211

  .صاحبان پیمان را فراهم نماید ،مراجع صالحیتدار حاکمیتی و در شرایطی

 .شود نگهداری عمومی پایش قابل و امن محلی در باید پشتوانه طالی .211

عنه در ایفای دیون و تعهدات ناشی از فعالیت خود در ققنوس، در صورت عدم تمکن میزبان مضمون .2111

 کند. های صادره اقدام میمیزبان ضامن نسبت به ایفای آنها، از جمله تأمین کسر طالی پشتوانه پیمان

های آن در اختیار میزبان ضامن قرار پیمانعنه، طالی پشتوانه در صورت اخراج میزبان مضمون. 2111

 گیرد.می
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 پیمان توزیع و صدور هایحساب ساختار. 0شکل 

 

 هامیزبان درآمدی. الگوی 9

 :ها عبارتند ازمنابع درآمدی میزبان. 22

ها بر اساس میزان ( پیناتس است که به میزبان51111هزار )پنجاه کارمزد هر عملیات در شبکه ققنوس، . 222

 شود؛ رأی کسب شده از کاربران، به صورت ماهیانه پرداخت می

 کارمزد صدور توکن دارایی از ناشران، به صورت توافقی؛ . 221

مندرج در بند  ( ارزش طالی پشتوانه آن مطابق با فرمول%81درصد ) کارمزد صدور پیمان، حداقل ده. 221

 ؛ «1440»

 دهندگان خدمات، به صورت توافقی؛ کارمزد از سایر ارائه. 221

 های بازخرید شده، در قالب پیمان؛ ( تعداد پیمان%8کارمزد بازخرید پیمان، حداکثر تا یک درصد ). 221

 درآمد حاصل از مدیریت عرضه و تقاضای پیمان )قیمت بازار منهای قیمت صدور(؛ و. 221

ها پرداخت های توزیع شده به میزبانارزش طالی پشتوانه پیمان %8انی، سالیانه بابت خدمات میزب. 222

 .شودمیردد. روش اجرایی این درآمد توسط بنیاد تعیین و ابالغ گمی

 هامیزبان رقابت. 11

بخشی بازار خود اختیار کامل را دارند، مشروط به آنکه با اصول و و ناشران، در توسعه و تنوع هامیزبان .222

 های سپیدنامه در تعارض نباشد.ارزش
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های نامه مصوب خود نسبت به تنظیم بازار، جلوگیری و برخورد با رویهدر صورت لزوم، بنیاد طبق آیین .221

 کند. وم ققنوس اقدام میبضدرقابتی از سوی هریک از اعضای زیست

ها بر کیفیت خدمات خود جهت کمینه و بیشینه نرخ کارمزدها در سپیدنامه مشخص شده تا میزبان. 221

 سازی منافع و رقابت سالم تمرکز نمایند.بهینه

ها در شبکه ققنوس بر اساس میزان پیمان موجود در حساب ایشان دهی کاربران به میزبانسازوکار رأی .221

ا به توانند رأی کاربران رهای متنوع و کاربرپسند، میها با ارائه خدمات و کانالبینی شده است. لذا میزبانشپی

 های زیر کسب نمایند:نفع خود جلب و بر این اساس، میزان درآمد بیشتری را در حوزه

 های شبکه؛ وتوزیع کارمزد عملیات. 2212

 اهیانه.دریافت بیشتر پیمان قابل توزیع م. 2211

 نظام حقوقی ققنوس. 11

 قانون حاکم بر ققنوس . 222

، باشد و سایر قوانین آمره کشورقانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسالمی ایران، قانون مرجع ققنوس می .2222

 االتباع خواهد بود.ای، برای اعضای ققنوس الزممانند قانون جرایم رایانه

المللی، در تفسیر این قانون، همیشه باید به خصوصیت بین»( قانون تجارت الکترونیکی: 9طبق ماده ). 2221
 .«ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حس نیت توجه کرد

کنند، هایی که تابعیت کشورهای دیگر را دارند و در آنجا فعالیت میدرخصوص آن دسته از میزبان. 2221

 رعایت قوانین و مقررات آنها در صورتی بالمانع خواهد بود که با قوانین و مقررات ایران تعارض نداشته باشد. 

 االتباع خواهد بود. رای ققنوس الزممقررات آمره نهادهای فراملی مورد تأیید جمهوری اسالمی ایران، ب. 2221

 بوم ققنوس بخشی به زیسترسمیت. 221

بخشی به ققنوس را از مراجع صالحیتدار جمهوری اسالمی دبیرخانه، مجوز)های( الزم برای رسمیت .2212

 کند. ایران و در صورت لزوم، مراجع صالحیتدار فراملی، دریافت می

هریک از اعضای ققنوس مجوز)های( الزم برای تأیید صالحیت و فعالیت در ققنوس را از مراجع  .2211

 کنند و مجوز)های( ققنوس رافع مسؤولیت آنها نخواهد بود.صالحیتدار دریافت می

ر گنخواهد بود. م ققنوس تیمانع استمرار فعال زبانان،یم ژهیواز اعضاء، به کی( هریلغو اعتبار مجوز)ها .2211

  .شود «8208»بند  طیمشمول شرا نکهیا

 آرای بنیاد ققنوس . 221

باال برای « 8822»آرای بنیاد به منزله تأیید صالحیت یا فعالیت و صدور یا لغو مجوز موضوع بند . 2212

 ها نیست. میزبان

(، شامل امور راهبردی برشمرده %11گیری مبتنی بر اکثریت مطلق میزبانان، یعنی هشتاد درصد )رأی. 2211

 شود. گیری میشود و در صورت اختالف بر سر مصادیق راهبردی، بر همین مبنا رأیدر سپیدنامه می

اعتبارسنجی ثبت (، شامل %58ویک درصد )گیری مبتنی بر اکثریت نسبی میزبانان، یعنی پنجاهرأی. 2211

 شود.ها میو مدیریت توزیع پیمان به میزباندر بنیاد میزبان جدید  عضویتها، تراکنش
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ره آنها گیری درباکند و تصمیممابین میزبانان دخالت نمیبنیاد در امور مدیریتی و اجرایی داخلی و فی. 2211

 ها و قراردادهایشان خواهد بود. ها، تفاهمبه عهده ایشان و حسب مورد مبتنی بر سپیدنامه

 مالکیت بر ققنوس . 221

 یک از اعضای آن تعلق ندارد. مالکیت ققنوس به هیچ .2212

 زیرساخت فنی فراهم آمده از سوی هریک از میزبانان به خود آنها تعلق دارد.  .2211

ها، به صادرکنندگان آنها تعلق دارد، مگر اینکه به موجب قرارداد ها و توکنهای پشتوانه پیماندارایی .2211

 ا فراهم گردد.هها و توکنهای پشتوانه توسط دارندگان پیمانیا قانون امکان تملک و تصرف دارایی

های معنوی های معنوی اختصاصی هریک از اعضاء که به خود آنها تعلق خواهد داشت، داراییجز دارایی .2211

 ناشی از نام و نشان ققنوس و منافع مادی حاصل از آن، به بنیاد ققنوس تعلق دارد. 

 معامالت ققنوس . 221

 بخشی به آنها نیست و رعایت قوانینبه منزله مشروعیت ثبت معامالت اعضاء به عنوان تراکنش در دفتر،. 2212

 مربوط به هر معامله الزامی است.

بایست در قالب عقود پذیرفته شده نظام حقوقی ها، ناشران و کاربران با یکدیگر، میهمه معامالت میزبان .2211

از سوی طرفین تنظیم و منعقد گردد. در غیر این صورت، نظام حقوقی عقود و تعهدات جمهوری اسالمی ایران 

 فرما خواهد بود. حکم

 ها، با میزبان و ناشر موردنظر است. داد برای هریک از توکنمسؤولیت تعیین چارچوب حقوقی و نوع قرار .2211

 ها و ناشران دربرابر کاربرانشان تضامنی است. های میزبانتعهدات و مسؤولیت .2211

قراردادهای میان اعضاء، با رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی مبنی بر بکارگیری امضای  .2211

 د. گردالکترونیکی مطمئن منعقد می

 حریم خصوصی ققنوس. 221

ها ملزم به نفعان در ققنوس محترم است و میزبانحریم خصوصی و اطالعات شخصی اعضاء و سایر ذی .2212

 باشند. سازی شرایط حریم خصوصی شبکه ققنوس در ابزارهای پیشنهاد شده به کاربران میشفاف

و اطالعات شخصی ویژه  8مشی صیانت از حریم خصوصیبایست خطهریک از کاربردهای ققنوس می .2211

 ربط موظف به تدوین و ابالغ آنند.خود را داشته باشد و میزبان)های( ذی

نفعان را بایست نقض حریم خصوصی و اطالعات شخصی ذیهمه قراردادهای منعقده در ققنوس، می. 2211

 نمایند.بینی کنند و ضمانت اجرای مناسب برای آن پیش بینیراردادی پیشبه عنوان یک تخلف ق

 امنیت ققنوس . 222

های آنها، حسب مورد به عهده میزبانان، ناشران و مسؤولیت تأمین امنیت کاربردها، زیرساخت و سامانه. 2222

 فوری متناسب را بکار گیرند. های واکنش به عهده میزبانان است و موظفند سامانه آنهاو نظارت بر  کاربران

سازی ترین زمان نسبت به آگاهدر صورت تهدیدآفرینی هریک از کاربردها، میزبان موظف است در کوتاه .2221

 دیگران، به ویژه ناشران و کاربران خود اقدام نماید. در غیر این صورت، مسؤول پیامدهای احتمالی خواهد بود. 
                                                 

1. Privacy Policy 
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یا از طریق ناشران مرتبط خود، کاربران را از رویدادهای امنیتی احتمالی  هر میزبان موظف است رأسا .2221

 و راهکارهای پیشگیری یا رویارویی با آن آگاه کنند. 

  موظفند کاربران خود را دربرابر تهدیدهای امنیتی بیمه کنند. هامیزبان. 2221

م از ارکان ققنوس نسبت به گ یکمسئولیت حفظ کلید خصوصی با کاربران صاحب حساب بوده و هیچ .2221

 ولیتی نخواهد داشت.ؤشدن، سرقت و یا سوءاستفاده از کلید خصوصی کاربران مس

 استنادپذیری ققنوس . 222

 نفعان قرار گیرد. سوابق ثبت نشدهتواند مورد استناد همه ذیهای ثبت شده در دفتر، میسوابق تراکنش. 2222

 نیز نسبت به میزبان پدیدآورنده، قابل استناد خواهد بود. 

وابق عرض، ستوان به دالیلی مانند ارزیابی همها، مانع مطالبه آنها نیست و میدارابودن سوابق تراکنش. 2221

 ن را هم مطالبه کرد. دیگرا

انجامد، نگهداری آنها به عهده میزبان هایی که به تراکنش نمیدرخصوص آن دسته از عملیات .2221

 پدیدآورنده خواهد بود. 

 بایست حداقل تا دو سال پس از ثبت، نگاهداری شوند. ها میسوابق تراکنش .2221

کترونیکی، از اعتبار امضای الکترونیکی مطمئن سوابق ثبت شده در دفترکل، طبق قانون تجارت ال .2221

 برخوردارند.

 انکارناپذیری ققنوس . 222

 کننده ثبت آنها در دفترکل است. حساب درخواست، منسوب به صاحبهر تراکنش .2222

تراکنشها در شبکه ققنوس قابل انکار نیست و میزان پیوند اطالعات هویتی با شماره حساب برپایه  .2221

 شود و مسؤولیت آن با میزبان موردنظر است. تعیین میبه عمل آمده  (KYC)دی احراز هویت بنرده

 شفافیت ققنوس . 212

 دردسترس است.  انها و ناظرها برای میزبانسوابق مربوط به همه تراکنش .2122

نوع و میزان اطالعات قابل ثبت درباره هر تراکنش، نسبت به کاربردهای مختلف، متفاوت است و از  .2121

 کند. قوانین و مقررات مربوط به خود پیروی می

 . ویژه حیثیت و مالکیت آنهاستنفعان، بهسازی بیشتر، منوط به رعایت حقوق سایر ذیدرخواست شفاف .2121

الرعایه، اعم از ملی و فراملی، از قبیل مبارزه زی به موجب قوانین و مقررات الزمسادر مواردی که شفاف .2121

پذیرد، ادعای حق مالکیت یا حیثیت از سوی اعضای شویی یا تروریسم یا سایر جرایم شدید صورت میبا پول

 بوم ققنوس غیرقابل قبول خواهد بود. زیست

ر نفع موردنظسازی به معنای اعالن عمومی همه اطالعات نیست و ارائه به مراجع صالحیتدار یا ذیشفاف .2121

 کافیست. 

ها، منافع و مضرات، آثار و نفعان درباره انواع فعالیتسازی باید تا رفع هرگونه ابهام و ناآگاهی ذیشفاف .2121

ها به عمل آید و در صورت لزوم، محتوای ی طرفهای احتمالتبعات، حقوق و تعهدات اشخاص و مسؤولیت

 متناسب نوشتاری، دیداری ویا شنیداری تولید و عرضه گردد. 
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های ارتباطی بوم ققنوس حسب مورد موظفند متناسب با میزان و نوع فعالیت خود، راهاعضای زیست .2122

قرار و نیروی باتجربه و متخصص نفعان خود بر( را برای پاسخگویی به ذی7*24وقت )فعال و ترجیحا تمام

 ربط را به این امر اختصاص دهند.  ذی

 رسانی ققنوس اطالع. 212

ربط و رسانی، اعم از همگانی، محدود یا فردی، درباره ققنوس، تنها از سوی مسؤوالن ذیهرگونه اطالع .2122

 . پذیرد و بازنشر آن با ذکر منبع بالمانع استهای دبیرخانه صورت میرسانه

 رسانی اختصاصی داشته باشند. ها حق دارند برای خود، رسانه و اطالعمیزبان .2121

 هاتعهدات و مسئولیت. 211

 . باشدها یا ناشران، حسب مورد به عهده آنها میمدیریت حقوقی تمامی خدمات ارائه شده از سوی میزبان .2112

های توزیع شده، متناسب با میزان عرضه پیمان توسط خسارات ناشی از تأخیر یا عدم بازخرید پیمان .2111

 باشد. هر میزبان، به عهده وی می

ط ربهای دارایی، متضامنا به عهده ناشر)ان( و میزبان ذیخسارات ناشی از تأخیر یا عدم بازخرید توکن .2111

 است. 

م رعایت الزامات اداری )تخلفات انتظامی( و جرایم، مطابق شرایط مقرر در های ناشی از عدمسؤولیت .2111

 قانون محل اقامت یا کشور متبوع میزبان یا ناشر خواهد بود. 

 مسؤولیت موارد ذیل متوجه خود کاربران خواهد بود:  .2111

 عدم رعایت موازین قانونی و مقرراتی ناظر بر فعالیت کاربران در ققنوس؛ . 21112

 بوم ققنوس؛ عدم رعایت ضوابط و الزامات امنیتی ابالغ شده از سوی اعضای زیست. 21111

 عدم پایبندی به تعهدات قراردادی ققنوس؛ . 21111

عدم مطالعه و آگاهی کامل و دقیق درباره شرایط و مالحظات هریک از بازارها، اعضاء و معامالت . 21111

 ققنوس. 

 های ققنوس جبران. 211

اظران دهنده یا نرأی هایگونه مسؤولیتی برای میزبانیید یا رد ثبت درخواست تراکنش در دفتر، هیچتأ .2112

 کننده خواهد بود. آورد و همه تعهدات ناشی از آن، مستقیما و مستقال به عهده درخواستپدید نمی

اعم از مادی یا معنوی، های ناشی از معامالت و تعامالت انجام شده در ققنوس، هرگونه جبران زیان. 2111

 حسب مورد به عهده ناشران، میزبانان و کاربران خواهد بود.

 خروج میزبان. 211

 خروج میزبان از شبکه ققنوس به هر دلیل، اعم از اختیاری یا اجباری مستلزم رعایت مراحل زیر است:. 2112

 ؛رسانی عمومی حداقل سه ماه قبل از خروج میزباناطالع. 21122

 ؛شودهایی که منجر به جذب مشتری جدید اعم از ناشر و کاربر میتوقف کلیه فعالیت. 21121

 ؛های بنیاد ققنوسحذف امضای میزبان خارج شده از کلیه حساب. 21121

 ؛بندی شده خروج مورد تأیید میزبان ضامن به دبیرخانه بنیادنامه اجرایی زمانارائه شیوه. 21121
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 ؛پیمان به میزبان ضامن انتقال طالی پشتوانه. 21121

 ؛های دارایی در اختیار به میزبان ضامنهای پشتوانه و توکنانتقال سایر دارایی. 21121

 ؛ها به میزبان ضامنهای صادرکنندگی مرتبط با کلیه توکنانتقال کلیدهای کلیه حساب. 21122

 ؛ضامن انتقال کلیه قراردادهای منعقده با ناشرین و کاربران به میزبان. 21122

های عرضه خدمات ها و انتقال کانالهای فنی به شبکه ققنوس توسط سایر میزبانقطع دسترسی. 21122

 ؛های خدماتی میزبان ضامنمیزبان خارج شده به کانال

های اطالعاتی متصل به ققنوس و خارج از شبکه ققنوس به میزبان انتقال اطالعات مشتریان و سامانه. 21112

 ؛ضامن

ط های مرتببرداری، عدم انتقال و عدم افشای اطالعات و سامانهولیت عدم بهرهؤارائه تعهدنامه قبول مس. 21112

 ؛با شبکه ققنوس به بنیاد ققنوس

باید در بازه زمانی سه ماهه نسبت  ،اندشونده ضمانت شدههایی که توسط میزبان خارجسایر میزبان. 21111

 به معرفی میزبان ضامن جدید اقدام نمایند.

 وفصل اختالفات ققنوس. حل211

 هایشاننفعان خود را در قراردادها و سایر تفاهموفصل اختالفات با ذیموظفند سازوکار حل هایمیزبان .2112

 بینی نمایند. پیش

ویژه آنهایی که مابین، بههای فیدرباره مفاد سپیدنامه و تعامل هادر صورت اختالف میان میزبان .2111

صل وفتواند به عنوان مرجع داوری و حلکنند، بنیاد میکاربردهای مشابه یکدیگر را پشتیبانی و ارائه می

 اختالفات برگزیده شود.

 پایان ققنوس . 211

 دهد. زبان برسد، ققنوس بکار خود پایان می( می9کمتر از سه ) به در صورتی که شمار میزبانان ققنوس. 2112

« 8208»ها، چه اجباری و چه اختیاری، در صورتی که به حد نصاب بند پایان فعالیت هریک از میزبان. 2111

 کند. ای به کار ققنوس وارد نمینرسد، خدشه

از توقیف و مصادره های صادره خود را مصون های پشتوانه پیمان و توکنها موظفند داراییمیزبان .2111

هایی مانند کالهبرداری، تحصیل حقوقی و قضایی نگه دارند. در غیر این صورت، عواقب ناشی از ادعاها و اتهام

 نامشروع مال غیر، خیانت در امانت یا فروش مال غیر، متوجه خود آنها خواهد بود. 

 سپیدنامه االجراشدنالزم. 212

 االجراست. ( میزبان و ابالغ دبیرخانه الزم9سپیدنامه ققنوس، پس از تأیید و امضای حداقل سه ) .2122

گیری راهبردی بنیاد خواهد بود، پس از ابالغ گیری آن برپایه تصمیماصالحیه سپیدنامه که رأی .2121

 االجرا خواهد بود. دبیرخانه الزم

ها مبنی بر عدم مغایرت با سپیدنامه ققنوس و های ناشران، پس از دریافت تأییدیه میزبانسپیدنامه .2121

ها حداکثر ظرف ده روز کاری از تاریخ دریافت االجرا خواهد بود. ممیزی میزبانابالغ رسمی از سوی ایشان، الزم

 هد بود. شود و عدم اعالم نظر در موعد مقرر، به منزله تأیید خواانجام می
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ها و ها، تفاهمگردند که در همه توافقوسیله متعهد میهای امضاکننده سپیدنامه، بدینمیزبان .2121

قراردادهای مرتبط خود، مفاد، شرایط و الزامات سپیدنامه و اصالحات آن را به عنوان عقد خارج الزم رسمیت 

 قرارداد خود را به آنها پایبند نگاه دارند. های توافق، تفاهم و ببخشند و به آنها پایبند باشند و طرف

االجراشدن آن، کلیه نسخ شده میزبانان امضاکننده است و از تاریخ الزماین سند، آخرین نسخه تفاهم .2121

االثر جانبه یا اجماع قبلی میزبانان، اعم از مکتوب یا شفاهی ملغیقبلی سپیدنامه و هرگونه تفاهم دو یا چند

 باشد. می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


