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 سپیدنامه

  پیمان  توکن ققنوس و شبکه  

 

 چکیده 

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

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

پذیری ناناپذیری، برگشت ها، به دلیل خدشه آنکه نسبت به سایر فناوری   ویژهبه تبادل کاال به کاال گسترده است.  

. بر همین  است  برخوردارمانندی  ها، از اعتبارپذیری، اعتمادپذیری و استنادپذیری بی و ثبت همیشگی تراکنش 

آشنا، زمینه توزیع و  و ناشران معتبر و نام هامیزبان یک مجموعه یکپارچه از   عنوانبه اساس، »شبکه ققنوس«،  

فراهم آورده تا به  ققنوس    بومزیست در    های دیجیتالیی عنوان دارابه   ها را»پیمان« و سایر توکن   تبادل توکن 

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

با قواعد و الزامات نظام حقوق    راستاهم و از سوی دیگر،    شدهتوزیع   کل   دفتریک سو مبتنی بر اقتضائات فناورانه  

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

که »سپیدنامه   است انکارناپذیرنفعان این عرصه ضرورتی ققنوس، برای ذی  های دیجیتالدارایی   صاد و بازاراقت

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

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

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

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

این  از  شتابان  استقبال  . دلیل اصلی  اقبال نشان دادند ای به آن  صنایع گوناگون به شکل زودهنگام و ناباورانه 

فناوری سایر  به  نسبت  افزایش  فناوری  در    ییکاراها، درک سریع  یا  اثربخشی  بهره کالمک یو  با  ،  امور،  وری 

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

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

 شده انجام گذاری  از کل سرمایهرا  بیشترین سهم   ، تاکنونپذیرش و پردازش این فناوری شوند و صنعت مالی

ها ویژه در نظام و اثربخشی امور، به   ییکاراگواه معتبری بر این ادعاست که    خودکه    داشته باشد در این فناوری  

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

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

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

تر  تر و ساده ، آسانهاآن بودن همیشگی اطالعات    در دسترس ها با  مطمئن اطالعات هویتی، مدیریت دارایی 

تر،  های چندعاملی، اعتبارپذیری، اعتمادپذیری و استنادپذیری باالتر، ایمنی و امنیت مطمئن شدن ثبت تراکنش 

گسترده نیجها و  بیشتر  تبادل  بازارها،  شدن  داراییتر  سرمایه تر  جذب  به ها،  خرد،  بازارهای  های  برای  ویژه 

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

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

است.    یتال یجیفراتر از آن، اقتصاد د  ای  یامروز   یبازارها  یاصل  ی ازمند ین  د،ینما  ی اتیو عمل  ی بانیرا پشت  نینو

  ی هاسخت تراکنش   یهاکاربرپسند که بتواند از آزمون   زمانهم و سازگار با انواع کارکردها و    ریپذ انعطاف   یبستر

  یاست و بدون آن، اگر دستاورد   ی بازار  ین چن  یری گالزمه شکل  د،یایب  رون یسربلند ب  ی امنه مالپرحجم و پرد

  خواهد  یزبدون تحقق نامتمرکز بودن، محدود و ناچ  ید،آ به دستها از بنگاه  یگروه یااز بازار  ی بخش 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    یکرد ها، روها و آرمان ترجمان ارزش   عنوانبه آن    از  توانی رو که م   یشپ  سپیدنامه -5-1

تنظادکردی  1«ققنوس »  گذارانان یبننخست   تب  یم،  ضمن  تا  آمده  فراهم  و  سرفصل   ین ا  یینو  انسجام  ها، 

 .  د ینما نیو تضم  نیاعضاء و فعاالن ققنوس را تأم یشتر هرچه ب یکپارچگی

 تعاریف  2

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

نفعان ققنوس  بوم و شرایط اقتصادی ـ حقوقی حاکم بر ققنوس که به تأیید میزبانان رسیده و برای ذیزیست

 االجراست. الزم

پیوندهای    ققنوس: -2-2 از  خدماتهامیزبان متشکل  ناشران،  ناظران،  استار،  حامیان،  تاپدهندگان،  ها، 

  های دیجیتال دارایی که امکان عرضه و تبادل    شدهع ی توزدهندگان و کاربران، مبتنی بر فناوری دفتر کل  توسعه 

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

است    و رمزنگاری  اجماع «، یک فناوری مبتنی بر  دفتر کل»   اختصاربه 4:شده توزیع   کل  فناوری دفتر -3-2

 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 فراملی های مختلف،  موقعیت  در 

 .شودمی  یروزرسانبه   و نگهداری  هامیزبان  قبول مورد 

 شده توزیع   کل  دفتر   فناوری ر اساس  ب   که  هاستمیزبان  از   ای شبکه»شبکه«،    اختصاربه   :ققنوس  شبکه -4-2

  ، ققنوس   شبکه .  کنند می  اقدام   خود  کاربران  عملیات  و  هاتراکنش   کلیه  ثبت   و   سنجینظارت، صحت   به   نسبت

خودکار، نسبت به    صورتبه و    شدهن ییتعبر اساس پروتکل اجماع    هامیزبان معنا که    بدین  است؛   متمرکزغیر

 نمایند. ها اقدام میپردازش تراکنش 

 
 

  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

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

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

  یی هندواروپا  کلمه  همتای  ،swan  قوچم  به  و  κύκνος / kúknos  کوکنوس  یونانی در 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 
2. White Paper 
3. Kuknos Ecosystem  
4. Distributed Ledger Technology (DLT) 
5. Synchronized  
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،  دفتر کل متصدی تأمین زیرساخت پردازش شبکه ققنوس است که عالوه بر دسترسی به    1میزبان: -5-2

گیری  آزمایی و رأی و 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.

  ، میزباننماید.    صادر  را  توکن   تواند می   میزبان است که  تحت نظارتحقوقی    یاشخص حقیقی   2:ناشر -6-2

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

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

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

 .شودمی 

 شدهع ی توز  دفتر کل  فناوری  بر   مبتنی  بسترهای  در  شدهره یذخ  امیپداده   هرگونه   :4تال یج ید   دارایی -8-2

 . باشد  مالکیت  حق دربرگیرنده  که 

از گونه   :توکن -9-2 است که    ای  دیجیتال  نوع  دارایی  کاربردی 5دارایی بر سه  پرداخت   6،    ی بند طبقه   7و 

 .ند تعریف شده  12-2و    11- 2، 10-2که در بندهای   شودی م

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

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

دسترسی    ایدارنده توکن بر  امتیاز صادره از سوی ناشر که بر    دارایی دیجیتال ای  گونه   :کاربردی  توکن -11-2

با شرایط و الزامات توافق شده در اسناد و قراردادهای    منطبق  ،شدهن ییتعاز پیش    ی یا کاال  خدماتاستفاده از  یا  

 مرتبط با توکن مربوطه داللت دارد. 

ابزار    عنوانبه توسط دارنده آن  از سوی ناشر که    صادرشده دیجیتال    داراییای  گونه   :پرداخت  توکن -12-2

 خت نیست.پیمان توکن پرداالزم به ذکر است که  گیرد.می مورد استفاده قرار  جهت ابرای ذمه  پرداخت

نظارت    که  فرآیندی 8:سازیتوکن  -13-2 تحت  سپیدنامه   میزبانناشر  این  مفاد  رعایت  سپیدنامه    با  و 

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

 
 

1. Anchor  
2. Issuer 
3. Asset 
4. Digital Asset  
5. Asset Token 
6. Utility Token 
7. Payment Token 
8. Tokenization  
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  VS2و پاکی   Jبا تراش گرد خوب، رنگ سفید    درنگیسف یک قیراطی  یک عدد الماس    :هیپا  الماس -14-2

 .است مانیتوکن پ هزار صد ک یکه معادل 

گواهینامه    احرازشده  یهایالماس   :ذخیره   هایالماس  -15-2 سریال    1GIAبا  شماره  لیزری  پرینت  و 

الماس گواهینامه   میزبان  هابر روی  توسط  ققنوس که  میزباننشومی   نیتأم  ان شبکه  الماس   اند.  در  این  را  ها 

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

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

اخذ گواهی    های جانبیهزینه   عالوه به برابر قیمت الماس در گزارش راپاپورت    :الماس  یارز  متیق -16-2

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

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

 ده است.ش 

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

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

کارکرد ابزار    عنوانچیهبه   د و شوشبکه شناخته می درون عملیات  تنها گزینه وصول کارمزد    عنوانبه   دیجیتال

 پرداخت ندارد. 

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

  و  نیست ققنوس  در   ثبت  قابل  تنهاییبه  که  ققنوس  شبکه  در  اجراقابل دستور   نیترکوچک  3:عملیات -19-2

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

، منضم به امضای الکترونیکی مرتبط، که امکان پردازش و  عملیاتیک یا چند  از    یابسته 4تراکنش: -20-2

 شبکه ققنوس را دارد.   شدهع ی توزثبت در دفتر کل  

حساب و  به    ی دسترس   یبرا  که   متناظر  یعموم   ید کل  یک  و   یخصوص  ید کل  یک  مجموعه  5:یدکلزوج  -21-2

  ی رمزنگار  یتمالگور  اساس   بر  ید کلزوج   ینا  ققنوس،   شبکه  رود. در ی بکار م  شبکه ققنوس   یهاتراکنش   یامضا

ED25519 شودیم ساخته. 

 
 

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

 شناسنامه برای الماس است.

2. Peanuts 
3. Operation 
4. Transaction 
5. Key Pair 



                              

 6                                                    2.0  ویرایش –  نامه شبکه ققنوس و توکن پیمانپیدس

 

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

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

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

و    کاربر است  ی عموم  ید شماره آن، همان کل  یادر شبکه ققنوس است که آدرس    یتی موجود  حساب: -23-2

 . اختصاصی باشد  د یکلزوج تواند دارای یک یا چند امضا با می 

با    کهاست    هاحساب و دسترسی ایشان به    کاربران  یدهایکلزوج   یریتمد   ی برا  یابزار 1توکن:  یفک -24-2

  ققنوس،   شبکه   هایمیزبان.  یند شبکه اقدام نما  تولید، امضا و ارسال تراکنش در توانند نسبت به  ی م  کاربرانآن،  

 .هستند  توکن کیف  کنندگان عرضه

  یعحساب کنترل توز  یکحداقل    یدارا  هامیزبان از    یک در شبکه ققنوس هر    :یعحساب کنترل توز  -25-2

 .پذیردی حساب انجام م  ینتوسط ا ید انتشار هر نوع توکن جد  یاتهستند که عمل

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

  پیش  را کن تو 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

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

 . دارد وجود 

  تعداد .  نماید می  منتقل  توزیع«  های»حساب  به  را  جادشدهیا  هایتوکن  ناشر،  که  است  فرآیندی  :توزیع -27-2

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

  یه فراهم آمده در ال  یرمتمرکز تبادل«، سامانه غ  سامانه »  اختصاربه 2:دیجیتال  ییتبادل دارا   سامانه -28-2

و بر اساس    یکدیگرخود را با    های دیجیتال دارایی که در آن کاربران،    هامیزبان   ی هسته شبکه ققنوس از سو 

 .کنند می  مبادله  ققنوس  مقررات   و شرایط  رعایت  با یشنهادیپ یمتق

نظارت یمتنظ   ژه یوبه   یتی،امور حاکم  یانمتول  ناظر: -29-2 و    یامور مال  یحسابرس   ی،بازرس   ی،گران، مراجع 

  امکان   شان،ی قانون  یاراتو اخت  یف وظا  مربوط به و مقررات    ن یکه در چارچوب قوان  یو قضائ  ی مراجع انتظام

 .کنند ی م ینگهدار خود  بایگانی در  را هاتراکنش سوابق لزوم،  صورت  در و یابند می  را تراکنش  مشاهده

  پذیرش   کمینه.  است  4SCP  پروتکل  بر   مبتنی  ققنوس،  در  اجماع  روش  3:ققنوس  اجماع پروتکل   -30-2

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

 
 

1. Wallet 
2
. Exchange 

3. Consensus 
4. Stellar Consensus Protocol 
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  شبکه ققنوس است که   یهایزبان منمایندگان  تشکل از  م  مجموعه   بنیاد«، » اختصاربه   : ققنوس  یادبن -31-2

 .  ه است و راهبری شبکه را بر عهده داردیافت خودانتظام  یتماه، 1DAO صورتبه 

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

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

14008136853 . 

ارز محل  ه یپا  الماس   ارزی   قیمت   صد هزارم   ک ی  معادل   : یمانپ  یاسم  یمتق -33-2 به عالوه    یبر اساس 

   است. یمانکارمزد صدور پ

  سامانه از بازارها اعم از  یک در هر  یمانپ شدهثبت  ت معامال یمتق  یمتوسط وزن :یمانبازار پ  یمتق -34-2

   آن است.  یاز عرضه و تقاضا متأثر بازارها که  یرسا یاتبادل ققنوس 

 مسئله  بیان 3

از تعامالت و ارتباطات   یااست. بازار، شبکه   یکی الکترون  ی بازارها  یجیتالی،اقتصاد د  یهااز مؤلفه   یکی -1-3

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

  24  صورتبه   معموالًو    شودی انجام م   یکیالکترون   صورتبه آن،    یهاکه همه تراکنش   گیردی شکل م   یکی الکترون

بازارها    ین ندارد. ا  یلیتعط   یکی بازار الکترون  یری به تعب  یا است    یت فعال  هفته مشغول به   یامساعته و در تمام ا

بازارها    ین. انماید ی و فروشنده را فراهم م  یدارخر  یدارتحت وب امکان د  یی فضا  درواقع ندارند و    یایی ابعاد جغراف

توافق    یکدیگرو با    دهند ی م  یشنهادپ  یمتق  کنند،ی فضا مذاکره م  یندر ا  یدارانآزاد هستند و فروشندگان و خر

 .  کنند ی م مبادله را با هم  یی دو دارا  یم،مستق صورتبه  ی حت یاو 

ا -2-3 بازارها  ینبا  محدود  ی کنون  یحال،  نتوانسته   یجد   هاییت از  و  بازارهابرخوردارند  ملزومات   یاند 

امکان  یتبه محدود  توان ی ازجمله م  یند؛را فراهم نما  یکی الکترون ارائه خدمات، عدم    ، هایی دارا  مبادله   زمان 

  ی توافق  یمتق   ییندر تع  یتدخالت و محدود  یری،پذ برگشت  یگاهدر معامالت و    یتعدم شفاف  یر،با تأخ  یهتسو

 اشاره نمود.  

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

   از: اند عبارت هاست،آن

 های دیجیتال دارایی  انواع عرضه یبرا منعطف و چابک  یفناور یسکو نبود -3-3-1

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

  ی ا مجموعه  بتوانند   تا  دهد می   اقتصادی  یهاو بنگاه  نهادهاامکان را به    ینبلوک، ا  زنجیره 

 
 

1. Decentralized Autonomous Organization 
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دارا متنوع   یهاییاز  محصوالت  و  نموده  عرضه  توکن  قالب  در  را    برای  را  تریمختلف 

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

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

 .است ققنوس  شبکه  از متعارف  انتظارات

 غیرمولد  یهایی دارا  ینقدشوندگ عدم -3-3-2

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

  از   بزرگی   ، حجم آمارها  اساس   بر.  نباشد   محقق   مالکین  برای   ، از قبیل نقدشوندگی هاآن   از

  در .  که با چالش نقدشوندگی پایین روبرو هستند   گیرد دربرمی  امالک   را   ی بشری هادارایی 

  شمار کم   بازار  این  بالقوه   خریداران  که  باالست  حدی  به  هادارایی  این  ارزش   ،کشورها  برخی

با توجه به نسبت   ،شرایط   این  در.  آید پایین می  بسیار  هاآن  فروش   احتمال  جهینت  در  و  بوده

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

 تواند می   هاآن   نقدشوندگی   برای  جهانی   بازارهای  به   اتصال  یا   مردم   خرد   هایسرمایه

  و   شفاف   زیرساختی   و   سازوکار   وجود   با   مگر  ، گرددنمی   محقق   امر   این   که   باشد   سازچاره

 .شدهتوزیع   کل  دفترمبتنی بر  کارآمد 

 خرد  یهاه یسرما 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

  نوسان  از  ،شدهتوزیع   کل   دفتر مبتنی بر  مالی جمعی    تأمین  کارآمد   و  شفاف  زیرساختی

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

 بودن ن دسترس در و یر یرپذییتغ 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 یریپذ نادسترس  و

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

  و   ؛دهد را افزایش می   یسیستم  فساد احتمال    امر   این  که   کاهد می   هاآن بر    بیرونی  نظارت

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

  خدمات  پذیریدسترس   کاهش  درنتیجه   و  2شکست  تکین  نقطه   ایجاد   به  منجر  ،مقررات

 .  گرددمی 

 ی مشتر تی هو احراز لزوم -3-3-5

 
 

1. Frozen Assets 
2. Single Point of Failure 
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.  است  غیرممکن  مشتریان  هویت  احراز  و   شناسایی  از  پیش  ، خدمات  از  بسیاری   ارائه

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

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

 هویت  أیید ت  برای  معتبر  ابزارهای  مقررات، تعدد  و  قوانین  یکپارچگ ی  رکز، عدمتمم  نهاد  یک

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

  مشتری   احضار  مستقل، با   صورتبه   بنگاهنهاد یا    هر  شده  باعث  ،یکدیگر  با  مشتریان  هویتی

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

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

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

  .دارد  همراه به را مشتریان

 ی شنهادیحل پراه 4

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

  های دیجیتالدارایی انواع    انتشار  امکان است که    و مستقل  ید شبکه جد   یک   قالب  در سازی آن و برپاسازی  ویژه 

 . د ینمای مرا فراهم 

  آمده  فراهم   ناشران   ی براپرداخت    و   ، کاربردی دارایی  یهاتوکن   انواع   صدور  ققنوس امکان   شبکه  در -2-4

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

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

  ؛هامیزبان  صالحیت احراز جهت  خودانتظام و سازوکار  ساختار -4-2-2

 معامالت؛  یلتسه جهت شدهیع تبادل توز  ایجاد سامانه -4-2-3

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

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

اعتبارسنجی  شناخت  یند فرآ  یلتسه -4-2-6  با  آن  یسازی تجار  و  اعضا  مشارکت  بای  مشتر  و 

 ؛  بر اطالعات هویتی خود کاربر یم مستق  یریتمد  مالکیت و 

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

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

 ؛  شبکهخارج از  یهاکانال  یجاد و ا 4ییآسابرق یتاز قابل یبانیپشت -4-2-9

 
 

1. Stellar 
2 Public Network 
3 Permissioned 
4. Lightning 
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 توکن توسط ناشر؛  یک دارندگان  یبرا یت، کنترل سقف مالک امکان -4-2-10

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

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

 دارزمان  یهاتراکنش از   پشتیبانیقابلیت  -13-2-4

 شدهپردازش از پیش  یهاتراکنش از   پشتیبانیقابلیت  -14-2-4

 اشر توکن به ن استرداد قابلیت  -15-2-4

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

 بازارگردانی خودکار قابلیت پشتیبانی از  -17-2-4

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

 : است کرده  ی نیبش یپروش را  دو  ققنوس 

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

 1متقاطع. بلوک زنجیره  یاندازراه  و هاسکو یر سا از یری گبهره -4-3-2

 ققنوس هایارزش و اصول 5

اعتمادی نزد  اعتباری یا بی تواند به بی می  هاآن ست که خدشه به ا های زیر استوارققنوس، بر اصول و ارزش 

ست، هاها که مورد اتفاق همه میزبان . لذا پایبندی به این اصول و ارزش نفعان و حتی پایان حیات آن شودذی 

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

 نامتمرکز راهبری -1-5

ها، در ثبت تراکنش   هامیزبان و لزوم مشارکت فعاالنه همه    کل   دفتر با توجه به ماهیت نامتمرکز  

یابد و بالتبع، هرگونه متمرکزسازی آن  شده میراهبری آن نیز جلوه نامتمرکز و توزیع   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   هامیزبان اساس، هر تدبیری که از سوی بنیاد یا هریک از  

 با رعایت و بر محور این اصل خواهد بود.  

   قانونی پایبندی -2-5

باالتری را نسبت به اعتبار و اعتماد    مراتببه پذیری  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

به این هدف،  یان می قانونی نما برای رسیدن  قانون پیوسته جنبه   طوربه سازد.  مندی  های گوناگون 

 
 

1. Cross-Chain  
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ویژه: هویت و شخصیت قانونی  و به   ازجملهشود،  ویژه ناظران( رصد می ققنوس از سوی همه اعضاء )به 

، سازوکارهای  هاآن دیجیتال و معامالت    هایدارایی ، ناشران و کاربران ققنوس، قانونی بودن  هامیزبان 

 ها و قراردادها.  ثبت و نگهداری سوابق تراکنش

 پیمان  یگانگی -3-5

  سپیدنامه  در   آن  کیفیت   و   کمیت   که   ترتیبی   به   پیمان،   که   پذیرند می   ققنوس   بوم زیست  اعضای

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

   .کنند می   خودداری شکل هر  و  میزان  هر  به

 مندضابطه کارمزد -4-5

ها، به ترتیبی که کمیت و کیفیت آن در  پذیرند که کارمزد تراکنش بوم ققنوس می اعضای زیست

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

 معامالت اجرا شود.  

 شفافیت  -5-5

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

ثبت   کل   دفترخود را در  رأی با آگاهی از ماهیت تراکنش، نسبت به تأیید یا رد آن اقدام و  هامیزبان 

ر و اعتمادپذیر خواهند  ها اعتبارپذیبه دلیل رعایت شفافیت الزم و کافی آرا، تراکنش   ، روازاین.  کنند می 

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

 شود.  رعایت می  هاآن نیست و الزامات مربوط به صیانت از 

 سازگارپذیری  -6-5

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

های مختص به خود را تعریف و عملیاتی سازند، لیکن حفظ و توسعه تعامل پایدار با سایر تراکنش 

ها و سازوکارهای  نباید نادیده بماند. بر همین اساس، همه امور یک میزبان، از زیرساخت  هامیزبان 

 .بینجامند فزایی جمعی ققنوس اپذیری هماهنگ باشند و به هم فنی، همگی باید با اصل سازگار

 پذیری دسترس  -7-5

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

  درققنوس    بومزیستبرای همه اعضای    هاآن از سوی    ارائهقابلفراهم آیند که کاربردها و خدمات  

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

 این سند، استیفا و ایفا نمایند. 

  ناپذیریبرگشت -8-5
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ناپذیرند و صحت و  ها، پس از ثبت، خدشه پذیرند که همه تراکنش ققنوس می   بوم زیستاعضاء  

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

 تراکنش قبلی، باید تراکنش جدیدی ایجاد و ثبت شود. 

 

  زیرساخت فنی شبکه ققنوس 6

  یاد بن  یسو  از  شدهمطرح   یکنون  یهای یازمند ن  شده،یع توز  کل  دفتر   یفناور  از   یریگبهره   با  ققنوس   شبکه

 .کند ی برآورده م را ققنوس 

 شبکه  یمعمار -1-6

های آن برای  تراکنش معنا که    ینبه ا  ؛ است  1احرازشده  ی عموم  شبکه   یک   ، ققنوس   شبکه -6-1-1

مقرر در    یط شرا  ید به شبکه باملحق شدن    ی برا  ید جد   یزبانم است و هر    یترؤقابل عموم  

باشد 3- 5-7بند » را داشته    ی مبنا   بر  و  شدهیع توز  دفتر کل  یفناور  یسازیژه و  با  که  « 

  یشنما  یر ز  یر تصو   در   ققنوس   شبکه   کالن   ی معمار.  شده است  یسازیاده پ  استالر   راهکار

 .است شدهداده 

 
 . معماری کالن شبکه ققنوس 1شکل 

 
 

1. Public-Permissioned 



                              

 13                                                    2.0  ویرایش –  نامه شبکه ققنوس و توکن پیمانپیدس

 

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

  یق طر  از  گردد، ی م  فراهم   هامیزبان  توسط   که   ی کاربرد  یهابرنامه   ی، معمار  ینا  اساس   بر -6-1-2

  در   ققنوس  یهاهسته . گردند ی م  متصل ققنوس  1فعال   گره یک هسته به هایس سرو واسط 

 .دهند ی م یلتشک  را ققنوس   شبکه هم  کنار

مقررات   یه کل  یسازیاده پ  که امکان  است  ی اگونه به   توکن   یک  یافتدر   و   ارسال   یتعامل   مدل -6-1-3

 . گردد می   فراهم 2یی شوپول  با مبارزه الزامات از جمله مرتبط 

 شبکه ققنوس  فنی یاجزا -2-6

  است   بدیهی .  است  شده  ی معرف  ققنوس   بوم زیست  دهنده ل یتشکفنی    اجزای   ، ادامه  در 

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

 .  نماید  اقدام اجزا این

 3هسته  یسسرو -6-2-1

  نسخه  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  صورتبه تواند  می   البته

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

1-1-2-6- 5SCP: اجماع استالر است.  یتمبر الگور ی مبتن  ققنوس   شبکه اجماع  پروتکل 

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

3-1-2-6- Overlay:  ین آخر  از   اطالع   و   هاآن   با   اطالعات   ها، تبادل گره   یر سا  با  ارتباط   ی برقرار  

 .دارد  بر عهده را هاآن  یتوضع

4-1-2-6- Ledger:  ینهمچن.  کند ی م   فراهم   اجماع  یتم الگور  به   ارائه  جهت  را  هاتراکنش   مجموعه  

  هاتراکنش   بسته   درج  یفهوظ  عنصر   ینا.  کند ی م   منتقل   شبکه  به   را  اجزا   یرسا  یرخدادها

 . ددار عهده  هم به   را  یگانیبا و 6یره ذخ یستل  در

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

 . است

 
 

1. Active Node 
2. Anti-Money Laundering (AML) 
3. Core Service 
4. Node 
5. Stellar Consensus Protocol (SCP) 
6. Bucket List 
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6-1-2-6- Bucket List:   هایسک د  یریت مد   یفه وظ.  است  ییدشده تأ  دفاتر   ی برا  یسازیره ذخ  منبع 

 . دارد بر عهده  یز ن را  تکرار از ممانعت ، جهتهاآن  هش  کنترل و

7-1-2-6- Transaction: دارد بر عهده را  تراکنش یساختارها انواع یسازیاده پ  . 

 1واسط   یسسرو -6-2-2

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

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

 . نماید می  تسهیل را ققنوس   بر مبتنی   افزارهاینرم توسعه   شرایط  و قرارگرفته 

 2ی دهآدرس  یسسرو -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 کلید زوج  با  متناظر هایآدرس  به  سرویس  این در  که 

 3دل اتب  یسسرو -6-2-4

سامانه تبادل دارایی  »به نام    4غیرمتمرکز   شدهتوزیع   تبادل  زیرساخت  یک  ،در ققنوس  -1-4-2-6

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

 ها توکن دارندگان  لذا. پذیر استهر زوج دارایی دیجیتال ایجاد یک بازار مستقل امکان 

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

 .کنند ی ماقدام 

  
  ققنوس  شدهتوزیع  دل اتب سرویس مفهومی مدل . 4شکل   

 
 

1. Interface Service 
2. Federation Service 
3. Exchange Service 

4. Decentralized Exchange 
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  توسعه   به   اقدام   ، خود  یانمشتر  به   یژه و  خدمات  ارائه   جهت  تواند ی م  هامیزبان   از   یکهر -2-4-2-6

  ی و تنوع تجربه کاربر   ید نما  ققنوس   شدهتوزیع   تبادل   سرویس  برای   یکی گراف  واسط   یک

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

 1یگانی با  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

 2ققنوس  توکن یفک -6-2-6

  و   نماید ارائه    توکن  کیف  ابزار  خود  مشتریان  نیاز  اساس   بر  تواند می   هامیزبان   از  هریک

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

 3داشبورد ققنوس  -6-2-7

امکان  داشبورد  در مشاهده  پایش  ققنوس،    یک   جزئیات  و  هامیزبان   وضعیت  شبکه، 

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

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

 

 4ققنوس  یشگاه آزما -6-2-8

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

  کلیه   آزمودن  امکان   ،ابزار  این  در.  نماید می   فراهم  را  افزارنرم   توسعه   از  قبل   مختلف

  دسترسی  جهت.  است  آمده   فراهم  سرویس  واسط   هایAPI  توسط   شدهارائه   هایسرویس

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

 5مرورگر ققنوس  -6-2-9

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

تارنمای  جهت دسترسی به این ابزار به  نماید.  و دفاتر کل را برای کاربران فراهم می   شدهثبت

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

 6ققنوس  افزارنرمهای توسعه کیت  -6-2-10

 
 

1. Archive Service 
2. Kuknos Wallet  
3. Kuknos Dashboard 
4. Kuknos Laboratory 
5. Kuknos Explorer 
6. Kuknos Software Development Kit (SDK)  
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کتابخانه مجموعه  کدها،  از  منابع  ای  نمونه  و    یسینوبرنامه   یهازبان در    یافزارنرم ها 

جهت نماید.  مبتنی بر امکانات شبکه ققنوس را فراهم می   افزارنرم مختلف که امکان توسعه  

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

 . شود مراجعه

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

بزارها،  از ا  یامجموعه کاربردی غیرمتمرکز مبتنی بر ققنوس،    یهابرنامه توسعه    منظوربه 

 افزارهانرم   گونهن یاهای میزبانی  های ارتباطی، نمونه کد و زیرساختاستانداردها، پروتکل

کاربردی غیرمتمرکز    یهابرنامه است. جزییات زیرساخت توسعه    شدهینیبش یپدر ققنوس  

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

 باز و با دسترسی آزاد توسعه یابند. منبع  صورتبه  افزارهانرم  گونه نیا

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

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   3بر مبنای محتوا   سازیذخیره 

استفاده از    گردد و باهای شبکه ذخیره می گره غیرمتمرکز بر روی    صورتبه فایل است که  

بازیابی  نیز  هش  به می   همین  ققنوس  شبکه  در  ذخیره شود.  غیرمتمرکز  منظور  سازی 

شود. هر یک از  اختصاصی استفاده می   شدهتوزیع   هایگره با    IPFSاطالعات از یک شبکه  

ققنوس، یک    هامیزباناز    هرکدامسرورهای   شبکه  شبکه    گرهدر  اختصاصی    IPFSاین 

 خواهند بود.  

 (4AMMسرویس بازارگردانی خودکار ) -13-2-6

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

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

مسیری  توکن   5پرداخت  کلیه  نقدشوندگی  افزایش  می به  زیادی  کمک  شبکه  کند. های 

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 -3-6

 
 

1. Decentralized Applications 
2 . Interplanetary File System 
3 Content Based Address 
4 Automated market maker 
5 Path payment 
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  بستر  عنوانبه  یشیآزما شبکه  که است شده یجادا یاصل و 1یشی آزما شبکه دو ققنوس  در -6-3-1

 . رودی م بکار نوآورانه  یهایده ا توسعه و  آزمون، آموزش 

 توسط  آن   دهی سرویس  یرساختز   و   بوده   ینترنت ا  بر   ی ققنوس، مبتن  شبکه   ی ارتباط  بستر -6-3-2

 .است آمده فراهم   ققنوس  میزبانان

 
 با یکدیگر میزبانانهای  . ارتباط گره5شکل 

  از   یک هر  شد،  یجادا  گذارانیانبن  توسط   ققنوس   آزمایشی  و  یاصل   شبکهکه    نخست  گام  در -6-3-3

اصلی    شبکه   یجادا  جهت  مختلف  2داده   مرکز  سه  در  را  فعال  گره  سه   یزبان،م  نقش  در  هاآن

 .  نمودند  فراهم و آزمایشی 

  نشانی   به   دبیرخانه   یتارنما  در   ققنوس   یهایس سرو  منبع   ی کدها  مخزن  -6-3-4

https://git.kuknos.org   میزبان عضو  برای  دسترس های   ید جد   یهایزبان م  .است  در 

اجرا  یهته  به  نسبت  هایس سرو  منبع   کد   به  یدسترس   با  توانند ی م   ی اندازراه   و  یینسخه 

 .یند نما  اقدام خود  یسسرو

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

ابزار    ی برنامه کاربرد  سازیی مجاز   ی فناور  Dockerو مجموعه    شدهاستفاده   Dockerو 

Imageمخزن    شدهفراهم   میزبان  هایسرویس   اندازیراه   جهت  یاز موردن  یها است. 

ز  یدسترس  برا   سازیی مجاز  هاییرساختبه  تارنما  هاییس سرو  یشده  در    ی ققنوس 

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

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

 .یند اقدام نما یاز موردن

 
 

1 Test-Net 
2 Data Center 
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 ارکان ققنوس 7

 ققنوس   گذارانان یبن  -1-7

  فناوران  یان،پارس   ی پردازسداد، گروه داده   ی ورزتکوست(، داده )   تکوستا  ی فناور  یهاشرکت -7-1-1

 شرکت  و   ،(فناپ)   یانآر  پاسارگاد  اطالعات  ی فناور  ،(بهسازان)  فردا   بهسازان  هوشمند 

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

 .اند نهاده  بنیان  را ققنوس 

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

پا  تا  اند آورده   فراهم  را  ققنوس   اولیه   اقتصادی   هاینیازمندی   های ارزش   و   اصول   یهبر 

 .نماید  کار  به آغاز سپیدنامه، در  برشمرده

  حضور   شبکه  و  بنیاد  در  مستقل  میزبان  عنوان  به   توانند می  هریک  ققنوس،  گذارانیانبن -3-1-7

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

 . ندارند  هامیزبان  سایر به

 ها آن   تصمیمات  و   بوده  میزبان  حکم   در  ققنوس   گذارانیانبن  پیمان،   عمومی  عرضه  زمان  تا -4-1-7

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

 ققنوس  یادبن -2-7

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

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

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

درصد   یکو  موافق حداقل پنجاه    رأی در صورت اخذ    ،یزبانیم  یط واجد شرا  شخصهر   -7-2-4

 .ید درآ یاد بن یتبه عضو تواند ی م ی کنون  یزبانان( م51%)

راهبرد -7-2-5 قب   ی امور  از  بازنگر  یر تفس  یلققنوس،  دب  یدنامه،سپ  ی و  ب  یرخانه انتخاب   ین از 

تع  هامیزبان  اخت  یف وظا  یینو  مو    آن  یاراتو  حداقل    یازمند ن  متخلف،  یهایزباناخراج 

پنجاه و یک    رأی در مورد سایر امور بنیاد،    .است  یاد بن  یاعضا  رأی (  %80هشتاد درصد )

 نماید. ( اعضا کفایت می%51درصد )

  نشده تعهد  هامیزبان   یاز سو هاآن  بازخرید که  اییافته انتشار  یمانپ یهاحساب یریتمد  -7-2-6

  رأی با  یدنامه، ، بر اساس ضوابط سپهامیزبان به  یمان پ یع و توز است  یاد بن یار، در اختباشد 

 .شودانجام می ( اعضا %51درصد ) یکوحداقل پنجاه 



                              

 19                                                    2.0  ویرایش –  نامه شبکه ققنوس و توکن پیمانپیدس

 

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

 ینا  گیریی رأ  یرساختز  ققنوس،  یادبن  یراهبر  یرساختار شفاف و اعتمادپذ   یجاد ا  منظوربه  -7-2-7

قالب قراردادها  یوم اتر  یبر شبکه عموم   ی مبتن  یادبن  1DAOهوشمند به صورت    یو در 

است.    سازییادهپ تارنما  ی قراردادها  مستنداتشده  در  مرتبط،  به    یرخانه دب   ی هوشمند 

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

 یاد بن یرخانهدب -3-7

(  %80هشتاد درصد )  رأیبا    هامیزبان از بین    باریک انتخاب دبیرخانه ققنوس هر دو سال   -1-3-7

 پذیرد. انتخاب متوالی یک میزبان به عنوان دبیرخانه بالمانع است.اعضای بنیاد صورت می 

اجرایی دبیرخانه بنیاد ققنوس، به پیشنهاد دبیرخانه و تصویب پنجاه و یک درصد   نامهیینآ -2-3-7

 . االجراستالزم ( اعضا 51%)

  های یرساختقنوس در امور توسعه زبوم ق یستز  ی اعضا  یشامل هماهنگ   ای، یرخانه امور دب -7-3-3

  یشپانظارت و  به شبکه،    ید جد   هاییزبان و اتصال م  یادبن  یید مورد تأ   ید و خدمات جد   یفن

بازارها و  برگزار  یشبکه  در  یرخدادها  یققنوس،  ققنوس،  با  تنظ   یافت مرتبط    یم و 

 یینبوم، تعیست ز  یروابط اعضا  یم ققنوس، تنظ  یدنامه اصالح سپ  در خصوص  یشنهادهاپ

 .است یاد بن یموارد ابالغ یرضمانت اجراها در ققنوس و سااعمال تخلفات و 

 . شودی م ین اعضا تأم یاز سو ،یاد مصوب بن یت حق عضو یق از طر ، یرخانهدب هایینه هز -7-3-4

پ  تواند ی م   یرخانهدب -7-3-5 کمک   یشبردجهت  ققنوس،  هدااهداف  و  حق   یایها  و    یقی اشخاص 

 . ید نما یافترا در ی حقوق

 ناظر -4-7

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

بازرس   یریت،مد   گری،یم تنظ  گذاری،یاستس   یهابخش دادرس   ینظارت،  توانند ی م  یو 

 ناظران ققنوس باشند.

  یفای ا  منظوربه  هاآن   ی قانون  یاراتو اخت  یفناظران در ققنوس در چارچوب وظا  یتعضو -7-4-2

  ی هایزبان م  ی . دعوت از ناظران از سواست  یزبان چند م  یا  یک نسبت به    یتی کمامور حا

 . یردپذ یربط صورت م یذ

سوابق را    سازییره ندارند و تنها امکان مشاهده و ذخ  یها دخالتتراکنش   یید تأناظران در   -7-4-3

 دارند.  

 
 

1. Decentralized Autonomous Organization (DAO) 
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 است.   یدنامهسپ یرش پذ  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.  یاد بن یصبه تشخ یزبانیم  یگر یو امور تصد   ینظارت یاراتو اخت یف وظا یانم

 یزبانم -5-7

حق  -7-5-1 سپ  ی،و خصوص  ی عموم  ی و حقوق  یقی اشخاص  را    یدنامهچنانچه  و    یرند بپذ ققنوس 

. یند ققنوس درآ  یزبانی به م   توانند ی آن را فراهم آورند، م   ی و اقتصاد  ، حقوقی یالزامات فن 

 است. یشانو مقررات مربوط به عهده ا  ینقوان یترعا یدولت   یدر خصوص اشخاص حقوق 

(  %51درصد )   یک وپنجاه  یحداقل رأی و اخذ  یط منوط به احراز شرا  ید،جد  یزبان م یرش پذ  -2-5-7

 س است.ققنو یاددر قالب احکام بن ی کنون هاییزبان م

 : است یربه شرح ز یزبانیکنندگان مدرخواست یط شرا -7-5-3

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

  یرش و صرف اعالم و پذ   یستن  داریت صالحمراجع  از    یشینهسوءپ  گواهی عدم  به ارائه

 است؛   یخالف واقع کاف  عواقب اظهار

   ی؛ابر رزومه حرفه  ی وکار مبتنکسب  ی الزم در فضاداشتن اعتبار  -2-3-5-7

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

به عنوان اولین    در شبکه ققنوس توکن    یکحداقل    و انتشار  ی تخصص  یدنامهارائه سپ -4-3-5-7

 ؛از طریق میزبان ضامن توکن

  ی مبن  یاد بن  ی کنون  یزبانم  یکبا حداقل    هایت مسؤولتعهدات و    ضمانتانعقاد قرارداد   -5-3-5-7

 یدنبا  هامیزبان   ضمانتققنوس.    نفعانی ذ   در برابر   ی و تعهدات و  یون بر جبران کامل د

 ؛متقابل باشد 

اطالعات و    ی عدم انتقال و عدم افشا  ی،بردارعدم بهره   یتارائه تعهدنامه قبول مسؤول -6-3-5-7

 مرتبط با شبکه ققنوس؛ یهاسامانه

ققنوس مطابق    اصلی و آزمایشی  شبکه  یدهنده فعال برا یس( سرو 3حداقل سه )  ینتأم -7-3-5-7

 ی؛ فن یط با شرا

  ی فن یرساختاز ز ی بردارو بهره ی مناسب جهت برپاساز یفن   یت داشتن ظرف  یار در اخت -8-3-5-7

 ققنوس؛ 

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

   های خودپیمان در حساب  500,000حداقل  سازییره ذخ  -10-3-5-7
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و مقدار هم ارزش  پیمان    500,000تامین نقدینگی حداقل    ،10-3- 5-7مستقل از بند   -11-3-5-7

 در استخر بازارگردانی خودکار پیمان به اولین توکن میزبان  از اولین توکن،  

تأم  هامیزبان  -7-5-4 بازارگردان ی ، توزذخیره  هایالماس   یندر  و  دارند که    هایییت ولؤآن مس  یع 

 آمده است. یدنامه« سپ 3- 8»بند  آن در  یل تفص

  ینکه است. ضمن ا  یزبانانبه عهده م  هاآن و نظارت بر    یبانیناشران و پشت  یرش جذب و پذ  -7-5-5

 دهندگان خدمات عمل کنند.ارائه  یربه عنوان ناشر و سا توانند ی ، خود مزمانهم

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

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

 ناشر  -6-7

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

 کنند.  یتبه عنوان ناشر ققنوس فعال توانند ی م

 تعامل کند.    یزبانبا چند م تواند ی م زمانهم هر ناشر،  -7-6-2

  نماید.می ی برداربهره میزبان خود  یافزارهانرم و   یرساختاز زناشر  -7-6-3

 .  کنند ی خود، توکن صادر م یزبانو الزامات م  یط ناشران طبق مجوز و شرا -7-6-4

 اند موظف و    یابد ی انتشار م  یعموم  صورتبه   هاآن   یزبان م  یاطالعات مربوط به ناشران از سو -7-6-5

 کنند.   یتالزم را رعا یتشفاف

 ییدتبادل(، منوط به تأ  سامانه   و   توکن   یف ک  یل از قب)  خدمات ققنوس توسط ناشر  یر ارائه سا -7-6-6

 متبوع آن است.   یزبانم یتول ؤو قبول مس

 ین ناشر  یدنامه و انتشار سپ  یید تأ  یند . فرآاستتوکن خود    یبرا  یدنامهناشر ملزم به ارائه سپ -7-6-7

 است: یر به شرح ز

 یاد؛ مصوب بن  یو توسط ناشر مطابق با الگ   یدنامهسپ یسنویش پ ینتدو -1-7-6-7

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

  یادمصوب بن   یققنوس و الگو   یدنامه آن با سپ  یقو تطب  ینبا قوان  یدنامهاحراز انطباق سپ -3-7-6-7

 یزبان؛ م  یاز سو

 قرارداد مربوط با ناشر؛  یو امضا  شدهاصالح  یدنامهسپ یبر رو  یزبان م یید تأ -4-7-6-7

بودن مجوزها و صالح  یمبن   یزبانم  یید تأ -5-7-6-7 دارا  با سپ  یقانون  یهایت بر    یدنامه مرتبط 

 ناشر؛   یاز سو یشنهادشدهپ

 .یزبان م یدر تارنما  ییدشدهتأ یدنامه سپ ییانتشار نسخه نها -6-7-6-7
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 کاربر  -7-7

  کاربر   عنوان   به   توانند می   باشند،  نداشته   قانونی   منع   چنانچه  حقوقی،   و   حقیقی   اشخاص -7-7-1

 . کنند   فعالیت ققنوس 

. گیرد می   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

  گرافیکی   واسط   توکن،  کیف   مانند   هامیزبان   سوی  از  شدهارائه  خدمات  هایکانال  در  کاربران -7-7-3

 ققنوس بنیاد    توسط   شدهیینتع  هویت  احراز  شرایط   و  شوند می  شناسایی...    و  تبادل  سامانه

  خود   امر   ین ا  که  شوند ی م  ییشناسا  یرز  یهاروش   به  ققنوس   کاربران.  نمایند می  تأمین   را

ناشران می .  آوردی فراهم م  هاآن   ی برا  را  از احراز هویت  متفاوتی  سطوح از  توانند هریک 

 یت احراز هوبسته به شرایط صدور، استفاده یا خاتمه توکن مربوط به خود، یکی از سطوح  

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

  ح سطو   این ها در سپیدنامه اختصاصی آن از سوی ناشر قید خواهد شد.  هریک از توکن 

 :از اند عبارت  احراز هویت

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

 . گرددی م  فراهم هامیزبان  از یکی توسط   که ی عموم ید کل

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

 ایه است.پ نیاز این سطح اطالعات پیش

کاربر    مرتبط با بازار سرمایه برایتهیه استعالم اطالعات    :یهبازار سرما  اطالعات  سطح  -3-3-7-7

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

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

  ققنوسی   آدرس   و   شده   هویت  احراز  ،1ی عموم   ید کل  زیرساخت  و   الکترونیکی   تجارت

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

   .گرددمی 

  یی شناسا  آن  در  شدهیف تعر  کلید زوج   و  حساب  بر اساس   ققنوس   شبکه   هسته  در  کاربران -7-7-4

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

 
 

1. Public Key Infrastructure (PKI) 
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  پیمان   مانده  بر اساس   رأی  این.  دهند   رأی  هامیزبان   به   توانند می   کاربران  ققنوس،  شبکه   در -7-7-5

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

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

  طول   در .  دهد می   نشان  هامیزبان  فعالیت از  را  هاآن   رضایت  میزان  کاربران،   رأی.  رساند می 

  دیگر  میزبان  به  میزبان   یک   از  را  خود   رأی   تواند می   کاربر   ، (ماهیانه)   گیری رأی   زمانی  دوره

 . دهد  انتقال

 پیمان   8

   پیمان انتشار -1-8

 .  گرفتصورت  یاد بن یکار شبکه از سو به   در زمان آغاز  یمانپ توکن اولیه  انتشار -8-1-1

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

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

 هامیزبان توسط    یازموردن  ذخیره   هایالماس   ،هامیزبان   و  شبکه   فعالیت   با  متناسب

با    پیمان  توکن  و  شدهین تأم   های حساب  به بنیاد    توزیع   هایحساب  از  هاآن متناسب 

 . دگردمی   منتقل عرضه جهت هامیزبان 

نشان  یرخانهدب  یتارنما  در  یمانپ  توکن  اولیه  انتشار  یند فرآ  مستندات -8-1-3   ی به 

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

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

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

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

 حسابمانده  حداقل -2-8

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

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

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

حساب مانده ( = حداقل 2ها + داشت * )تعداد موجودیت پایه نگه   
 (5/0پیمان )داشت = نیم پایه نگه  -

 ها شامل:موجودیت  -
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 های شبکه به توکن  1تعداد خط اعتماد  ▪

 2تعداد پیشنهادها ▪

 تعداد امضاکنندگان حساب ▪

 مرتبط به حساب  3داده تعداد اقالم   ▪

 پیمان  توزیع -3-8

  همه »  ، ققنوس   مؤسس   گروه   حساب  جزبه   و   است  ییچندامضا  یمانپ  یع توز  یهاحساب -8-3-1

  حداقل   یید تأ  با  بازار،  به  یمانپ  عرضه.  دارند   شدهیف تعر  یامضا  آن   در«  ققنوس   یادبن  یاعضا

 .است یرپذ امکان هامیزبان(  ٪51درصد )   یکوپنجاه

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

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

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

 شبکه؛ و  در هامیزبان   یتفعال متناسب با

  میزان   و  فهرست  که   ققنوس مؤسس    گروه ویژه    توکن،  یلیون صد م  (٪ 5پنج درصد )  -3-2-3-8

 گردد می   تعیین  ققنوس  بنیاد توسط  هاآن  از  هریک سهم

 پیمان توزیع  چارچوب و ط یشرا -8-3-3

 :هامیزبان  یژه و ، توکن  یلیونصد م از  (٪ 20درصد )  یستب -1-3-3-8

 یهایزبان م  میان   یمانپ   یلیون ( م1)  یک حداقل    شبکه ققنوس،  یاندازراه   آغازدر   

 توزیع شد.  یط واجد شرا

 کرد.   ن یتأمرا  ذخیره یهاالماس های دریافتی، هر میزبان متناسب با پیمان  

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

  پیمان   تأمین   برای   جدید   های میزبان  ،هامیزبان   به  اولیه   عرضه   پایان توجه به    با 

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

 .نمایند  تأمین را خود  از یموردن  پیمان بتوانند  ایشان، ماهیانه

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

 : میزبان  یتفعال متناسب با

 . گردید  آغاز 15/08/98 یختار از یانه ماه عرضه  زمان 

 
 

1. Trustline 
2. Offers  
3. Data Entries  
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 دریافت پیمان توزیع ماهیانه است.   نیازیش پ ،یزبانیم  یط شرا ینتأم 

 :شودمی  محاسبه  یر ز فرمول  با هامیزبان به  یانهماه  عرضهقابل  یمانپ حداکثر 

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

در  یمان پ  یزانم  حداکثر    محاسبه   یر ز  فرمول   از   یزبانم  هر   توسط   یافتقابل 

 :شودمی 

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

 مؤسس ققنوس:   گروه  ( ٪5پنج درصد ) -3-3-3-8

(  ٪70)  درصد   هفتاد   حداقل  رأی   اساس   بر  گروه،   این  اختیار  در   پیمان  عرضه   زمان 

بیست   که در هر سال از شودی انجام م  یجی و به صورت تدر  تعیین  گروه یاعضا

 . تجاوز نخواهد کرد  (%20درصد )

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

 .شوند ی م یین تعآن  یع توز

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

 . شودی م ین تأم بازار به  شدهعرضه  یمانپ یزان م با  ، متناسبذخیره هایالماس 

 پیمان  عرضه -4-8

کیف    یق طر  از   و   خود   اختیار  در  یهایمان پ  از  را   بازار   به   یمانپ  عرضه   و   فروش   ،هامیزبان  -8-4-1

. داد   خواهند   انجام   شدهتعریف یا سایر سازوکارهای    ققنوس   شدهتوزیع   تبادل   سامانه  توکن، 

به   یع توز  یهاحساب  از   یمانپ  مجدد   یافتدر  ینتأم  و   یانه ماه  فروش   یزانم   ققنوس، 

  یم درخواست خود را تقد   هامیزبانمبنا،    ین که بر هم  دارد  یبستگ   ید جد   ذخیره   هایالماس 

  ذخیره   هایالماس   ین تأم  مستندات  و  یزبان م  فروش   سوابق  لحاظ   با  یاد، بن.  کنند ی م   یادبن

  یم کننده، تصمدرخواست   یزبانم  به   یع توز  یهاحساب  از  یمانپ  عرضه   در خصوص   ید،جد 

 .کند ی اتخاذ م  ی مقتض

  ،و مقررات  ینقوان  چارچوب  در  را  یج را  پولتا    مجازند   هامیزبان،  پیمان  فروش   یند فرآ  در -8-4-2

 نسبت   یج، را  پول   توکن   با   تواند ی کاربر م. یند نما  کاربران ارائه  به   را   آن   و   نموده   یسازتوکن 

 ققنوس اقدام نمایند.تبادل  سامانه در  یمانپ ید خر/مبادله به

تبادل    سامانه در    یشنهاد در قالب پ  )قیمت اسمی(   هامیزبان توسط    یمانحداقل نرخ عرضه پ -8-4-3

. الزم به  شودی م  یین تع  یرمطابق با فرمول ز   ی، محل  یج بازارها به وجه را  یرسا  یا ققنوس و  

 :نخواهد بود فرمولتبادل، تابع این   سامانهکاربران ققنوس در   نرخ معامالت ذکر است که 
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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    یهاالماس کلیه    ازآنجاکه   .شودمی   منتشر  ققنوس   بنیاد   تارنمای  در

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

 آورده شده است. 2که جزییات آن در پیوست  شودی م

متناسب   عرضهقابل  مانیپ  تعداد.  شودی م  م یتقس  پیمان  (100.000)  صد هزار  به  هیپا  الماس  -8-4-5

 . شودی م  محاسبه   ری ز  فرمول  یمبنا   بر  سازییره ذخ  زمان  در  ،ذخیره   یهاالماس   از  کی  هر  با

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

400 + ه یپا در راپاپورت  قیمت الماس 
× 100.000 

 

 ذخیره  الماس تحویل  و پیمان بازخرید -5-8

مندرج در بند   ی نرخ اعالم  یتبا رعا  پیمان  ی اسم  قیمت   پرداخت  ی به معنا   یمان،پ  ید بازخر -8-5-1

 .  شودی م  یینتع  یزبانم  یاست و کارمزد آن از سویزبان به کاربر م سوی از « 8-4-3»

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

  تارنمای درخواست خود را در    ،موردنظر  ذخیره مشاهده و پس از انتخاب الماس    رابه هر یک  

  دبیرخانه  یرا با هماهنگ  ذخیرهالماس  زبانیم ،صورت نی. در اند یثبت نما بوطهمر زبانیم

  شده ی معرفاز مرکز    یرا ظرف سه روز کار  الماس   توانند ی . کاربران مدهد ی م   لیبه کاربر تحو

 تی ، اولوذخیره  یهااز الماس  یک ی ی . در صورت ثبت چند تقاضا برارند یبگ  ل یتحو  زبان،یم

با ارائه تعداد    بایستمی شده باشد. به همین منظور کاربر  است که زودتر ثبت  ییبا تقاضا

  موردنظر س  ، برای دریافت الماتحویل کارمزد  پرداخت  و    «5- 4-8»توکن اعالمی در بند  

تعداد  باید    میزبان   شود،ی داده م  ل یبه کاربر تحو  ذخیره الماس    که یهنگام  اقدام کند.  خود

را بدون احتساب کارمزد و صرفاً بر اساس فرمول    شدهیل تحومتناظر با الماس    یهاتوکن 

خارج    عرضه تا از چرخه    د ینمامنتقل    پیمان  گشتبازحساب    به  « 5- 4-8» بند  ذکرشده در  

 شود.  

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

 .شودمی  وصول  پیمان
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  منتقل   ماهیانه  توزیع   حساب  به   پیمان،  گشتباز  حساب  مانده   بنیاد،  تأیید   صورت   در -8-5-4

 . گرددمی 

 صرفاً  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

 های ذخیره الماس  تضمین  یطشرا -6-8

امن    ی گواه  ید با  یزبانم -8-6-1   منتشر   را  آن  یمهب  اسناد  یا  پیمانالماس ذخیره  امانت سپاری 

 . ید نما

  یتیحاکم  داریت صالحمراجع    یرسا  و  یرخانهدب  مستمر  یبازرس   یط شرا  است  موظف   یزبانم -8-6-2

 . ید فراهم نما ذخیره   الماس  یتکفا جهت احرازرا 

خود    یتاز فعال  یو تعهدات ناش   یون د  یفایعنه در امضمون   یزبان در صورت عدم تمکن م -8-6-3

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

 کند.  یاقدام م  شدهعرضه  یهایمانپ

  ذخیره   الماس   با نظارت دبیرخانه   ، از شبکه ققنوس   عنه مضمون  یزبان م  خروج در صورت   -8-6-4

 . یردگیضامن قرار م  یزبانم یار آن در اخت یهایمانپ

 
 پیمان  عرضه و توزیع هایحساب ساختار. 6 شکل

 بوم ققنوس شرایط استفاده از توکن پیمان در زیست  -7-8
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به پایش و نظارت بر کاربران خود به منظور جلوگیری  ها ملزم  شرکت ققنوس و کلیه میزبان  -1-7-8

ابزار پرداخت بوده و به محض اطالع، دسترسی کاربر   از استفاده توکن پیمان به عنوان 

 نمایند.مربوطه به شبکه را مسدود می

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

ملزم به اجرای تمامی موارد    متخلف  ، میزبانابالغ آن به دبیرخانهو    عنوان ابزار پرداخت 

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

 رسانی خواهد نمود. اطالع 

میزبان  ققنوس   شرکت -3-7-8 کلیه  به و  پیمان  توکن  بکارگیری  از  در  ها  پرداخت  ابزار  عنوان 

 کنند می های خرید و فروش ارز دیجیتال جلوگیری  های موبایلی و پلتفرم مکها، برناسامانه

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

 نمایند. می اقدام 

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

دهندگان در شبکه ققنوس و یا تخطی  مابین کاربران و خدماتان، فی ققنوس و توکن پیم

پیمان، دبیرخانه بنیاد ققنوس   فروش بوم ققنوس از متن سپیدنامه و قرارداد  ارکان زیست 

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

 هامیزبان   درآمدیالگوی  9

 :از اند عبارت هامیزبان  ی منابع درآمد  -1-9

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

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

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

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

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

  پیمان؛

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

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

   شود؛می   پرداخت ماهیانه  صورت به  کاربران،  از شدهکسب  رأی  میزان اساس  بر
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   توافقی. صورت به خدمات،  دهندگانارائه  سایر از کارمزد  -8-1-9

 ها میزبان  رقابت 10

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

 در تعارض نباشد.  یدنامهسپ یهاو ارزش 

 هاییه و برخورد با رو  یری بازار، جلوگ  یمنامه مصوب خود نسبت به تنظیینطبق آ  یاددر صورت لزوم، بن  -2-10

 .  کند ی ققنوس اقدام م بومیست ز یاز اعضا یک هر ی از سو یضدرقابت

خدمات خود جهت    یفیتبر ک  هامیزبان مشخص شده تا    یدنامهر سپنرخ کارمزدها د  یشینهو ب ینهکم -3-10

 . یند منافع و رقابت سالم تمرکز نما سازیینه به

رأ -4-10 به    دهی ی سازوکار  م  هامیزبان کاربران  اساس  بر  ققنوس  موجود در حساب    یمانپ  یزان در شبکه 

کاربران    رأی   توانند ی متنوع و کاربرپسند، م  یهابا ارائه خدمات و کانال  هامیزبان شده است. لذا    بینییشپ  یشانا

 :یند کسب نما  یر ز یهارا در حوزه   یشتریدرآمد ب  یزاناساس، م ین را به نفع خود جلب و بر ا

 شبکه؛ و یاتعملکارمزد  یع توز -10-4-1

 . یانهماه یعتوزقابل  یمانپ یشتر ب یافتدر -10-4-2

 ققنوس حقوقی نظام 11

 قانون حاکم بر ققنوس   -1-11

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

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

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

 . کرد«  توجه  نیت نحس لزوم  رعایت و

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

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

 نافذ   نباشد   قانون   صریح   مخالف  که   صورتی   در  اند نموده  منعقد   را   آن  که  کسانی   به   نسبت

 «.است

  جمهوری  دولت   که   هاییکنوانسیون  یا  المللی بین  نهادهای  های دستورالعمل  و   مقررات  -3-1-11

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

  بوده  ققنوس  شبکه بازیگران از یک  هر جانبهیک تعهدات قبول و اعالنات بعضاً چندجانبه،

  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 های دادگاه دادرسی آئین

 بوم ققنوس  یست به ز یبخشیت رسم -2-11

مراجع    یبخشرسمیت  برای  الزم(  یمجوز)ها  یرخانه، دب -11-2-1 از  را  ققنوس    دار یتصالحبه 

 .  کند ی م  پیگیری ی، فرامل داریت صالحو در صورت لزوم، مراجع   یرانا ی اسالم یجمهور

در ققنوس را از    یت و فعال  یتصالح  یید تأ  ی( الزم برایققنوس مجوز)ها  یاز اعضا  یکهر -11-2-2

  رافع   ققنوس شرکت  (  یو مجوز)ها  کنند ی مدرخواست    خود  ربط ذی   داریت صالحمراجع  

 . بود نخواهد  هاآن  مسؤولیت 

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

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

 ققنوس   یادبن یآرا -3-11

  « 2- 2-11لغو مجوز موضوع بند » یا و صدور  یت فعال  یا یتصالح یید تأ منزله به  یاد بن ی آرا -11-3-1

 . یستن هامیزبان  یبرا

اکثر  ی مبتن  گیری یرأ -11-3-2 م  یت بر  )   یعنی   یزبانان، مطلق  درصد  امور  %80هشتاد  شامل   ،)

بر    ی،راهبرد  یقو در صورت اختالف بر سر مصاد  شودی م یدنامهبرشمرده در سپ  ی راهبرد

 . شود ی م گیری ی مبنا رأ ینهم

اکثر  یمبتن   گیری یرأ -11-3-3 )   یک وپنجاه  یعنی  یزبانان، م  ینسب  یتبر  شامل %51درصد   ،)

به    یمانپ  یعتوز  یریتو مد   یاددر بن   ید جد   یزبانم  یتعضوها،  ثبت تراکنش   یاعتبارسنج

 . شودیم هامیزبان 

  گیرییم و تصم  کند ی دخالت نم  یزبانان م  مابینی و ف  ی داخل  ییو اجرا  یتی یردر امور مد   یادبن -11-3-4

  یشان ها و قراردادهاتفاهم   ها،یدنامه بر سپ  یو حسب مورد مبتن   یشانبه عهده ا  هاآن درباره  

 خواهد بود.  

 بر ققنوس   یتمالک -4-11

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

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



                              

 31                                                    2.0  ویرایش –  نامه شبکه ققنوس و توکن پیمانپیدس

 

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

سایر  دارایی و    هایمان پ  های ذخیرهالماس  -11-4-3 پشتوانه  به صادرکنندگان  توکنهای   هاآن ها، 

پشتوانه    هاییی قانون امکان تملک و تصرف دارا  یاقرارداد    موجببه   ینکه تعلق دارد، مگر ا

 د. ها فراهم گردتوسط دارندگان توکن

تعلق خواهد داشت،    هاآن از اعضاء که به خود    یکهر  یاختصاص  یمعنو   هاییی جز دارا -4-4-11

ققنوس   یادحاصل از آن، به بن  یاز نام و نشان ققنوس و منافع ماد   یناش   یمعنو  هاییی دارا

 تعلق دارد.  

 معامالت ققنوس   -5-11

 یستن  هاآن به    بخشییتمشروع  منزلهبه ثبت معامالت اعضاء به عنوان تراکنش در دفتر،   -11-5-1

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

  شدهیرفته پذ در قالب عقود    بایستی م  یکدیگر،ناشران و کاربران با    ،هامیزبان همه معامالت   -11-5-2

 و منعقد گردد.   یمتنظ   ینطرف اراده یبر آزاد  یمبن و    هر میزبان ی نظام حقوق

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

 موردنظر است.  

 است.   ی کاربرانشان تضامن در برابرو ناشران   هامیزبان هاییت تعهدات و مسؤول -11-5-4

  و با احراز  و مقررات مربوطه  ینقوان  یترعا، با  ققنوس   بومیستز  اعضاء  یانم  یقراردادها -11-5-5

 . ققنوس منعقد خواهد شد بنیاد  یید مورد تأ یق به طر یتهو

 ققنوس  یخصوص  یمحر -6-11

اطالعات شخص  ی خصوص  یمحر -11-6-1 سا  یو  و  و    نفعانی ذ  یراعضاء  است  محترم  ققنوس  در 

شفاف   هامیزبان  به  ابزارها   ی خصوص  یم حر  یط شرا  یسازملزم  در  ققنوس    ی شبکه 

 باشند. یبه کاربران م  یشنهادشدهپ

و اطالعات   1ی خصوص  یم از حر  یانتص  یمشخط   بایستی ققنوس م  ی از کاربردها  یکهر -11-6-2

 و ابالغ آنند. ینموظف به تدو  ربط ی ( ذی)هایزبان خود را داشته باشد و م یژه و  یشخص

  ی و اطالعات شخص   ی خصوص  یمنقض حر  بایستی منعقده در ققنوس، م  ی همه قراردادها -11-6-3

به عنوان    نفعانی ذ قرارداد  یکرا  اجرا  شناسایی  ی تخلف  برا  یو ضمانت  آن    یمناسب 

 .یند نما ینیبیشپ

 ققنوس   یتامن -7-11
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ز  یتامن  ینتأم  یت مسؤول -11-7-1 سامانه   یرساختکاربردها،  عهده  هاآن   یها و  به  مورد  حسب   ،

  ی ها سامانه  اند موظف است و    یزبانانبه عهده م  هاآن و نظارت بر    ناشران و کاربران   یزبانان،م

 .  یرند کار گه متناسب را ب یواکنش فور 

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

 . ید ناشران و کاربران خود اقدام نما یژه به و  یگران،د یسازبه آگاه 

م -11-7-3 است    یزبان هر  طر  یا  رأساًموظف  رو  یق از  از  را  کاربران  مرتبط خود،    یدادهای ناشران 

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

کان ققنوس نسبت از ار  یکیچحساب بوده و ه  انبا صاحب  یخصوص   ید حفظ کل  یتمسئول -11-7-4

 نخواهد داشت. یتی ولؤ کاربران مس ی خصوص ید سوءاستفاده از کل یا ، سرقتشدنگم به  

 ققنوس   یریاستنادپذ  -8-11

تراکنش  -11-8-1 م  شده ثبت   یهاسوابق  دفتر،  ذ   تواند ی در  همه  استناد  گ  نفعانی مورد  .  یردقرار 

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

  یابی مانند ارز  یلیبه دال  توانیو م   یستن  هاآن مطالبه  ها، مانع  سوابق تراکنش   دارا بودن -11-8-2

 را هم مطالبه کرد.   یگران عرض، سوابق دهم

  یزبانبه عهده م  هاآن   ینگهدار  انجامد،ی که به تراکنش نم  یاتیعملآن دسته از    در خصوص  -11-8-3

 خواهد بود.   یدآورندهپد 

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

ار  خورد برسابقه الکترونیکی مطمئن  از اعتبار  تواند  می ،  ققنوس   دفتر کل در    شدهثبتسوابق   -11-8-5

 باشد. 

 ققنوس   یریانکارناپذ -9-11

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

ققنوس    هاتراکنش  -11-9-2 شبکه  م  یستن  انکارقابل در  هو  یوند پ  یزان و   آدرس با    یتیاطالعات 

آن    یت و مسؤول  شودی م  یینتعبه عمل آمده    (KYC)  یت احراز هو  یبند رده   یه بر پاحساب  

 موردنظر است.    یزبانبا م

 ققنوس  یتشفاف -10-11

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

مختلف، متفاوت   ی باره هر تراکنش، نسبت به کاربردهااطالعات قابل ثبت در  یزان نوع و م -11-10-2

 .  کند ی م یروی و مقررات مربوط به خود پ  یناست و از قوان
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به رعا  یشتر،ب  یسازدرخواست شفاف  -11-10-3 و    یثیتح  یژهوبه   نفعان،ی ذ  یرحقوق سا  یتمنوط 

 . هاستآن  یتمالک

از   ی، و فرامل  یاعم از مل  یه،الرعاو مقررات الزم  ین قوان موجببه  یسازکه شفاف  ی در موارد -11-10-4

  پذیرد، ی صورت م   ید شد   جرائم  یر سا  یا  یسم ترورمالی    ینتأم  یا   ییشومبارزه با پول   یلقب

بوم ققنوس یست ز  ی اعضا  یاز سو  یثیت ح  یا  ، حفظ حریم خصوصی یتحق مالک  یادعا

 خواهد بود.   قبولیرقابلغ

 یا دار یتصالحو ارائه به مراجع   یستهمه اطالعات ن  یاعالن عموم  ی به معنا  یسازشفاف -11-10-5

 .   است ی کافموردنظر  نفع ی ذ

مورد  یستز  یاعضا -11-10-6 ققنوس حسب  م  اند موظف بوم  با  فعال  یزان متناسب  نوع  خود،    یت و 

خود    نفعانی به ذ   یی پاسخگو  ی( را برا 7*24وقت ) تمام   یحاًترجفعال و    یارتباط  یهاراه

 امر اختصاص دهند.    ینرا به ا ربط ی باتجربه و متخصص ذ  یروی برقرار و ن

 ققنوس   یرساناطالع  -11-11

  مسئوالن  ی درباره ققنوس، تنها از سو  ی،فرد  یامحدود    ی،اعم از همگان  ی،رسانهرگونه اطالع  -11-11-1

 و بازنشر آن با ذکر منبع بالمانع است.   پذیردی صورت م یرخانه دب  یهاو رسانه  ربط ی ذ

 داشته باشند.  یاختصاص یرسانخود، رسانه و اطالع  ی حق دارند برا هامیزبان  -11-11-2

 هایت تعهدات و مسئول  -12-11

  عهده  به  مورد   حسب  ناشران،   یا  هامیزبان   سوی   از   شدهارائه   خدمات  تمامی   حقوقی   مدیریت -1-12-11

 .  است هاآن

  عرضه   میزان  با  متناسب  ،شدهعرضه   هایپیمان  بازخرید   عدم  یا  تأخیر  از  ناشی  خسارات -2-12-11

 .  است وی  عهده به  میزبان،   هر توسط  پیمان

  میزبان   و (  ان)ناشر  عهده  به   متضامناً  ،  هاتوکن   بازخرید   عدم  یا   تأخیر  از  ناشی  خسارات -3-12-11

 .  است ربط ذی

 شرایط   مطابق   ، جرائم  و(  انتظامی  تخلفات)  اداری   الزامات  رعایت  عدم  از  ناشی  هایمسؤولیت  -4-12-11

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

 :  بود خواهد  کاربران خود  متوجه  ذیل  موارد مسؤولیت  -5-12-11

   ققنوس؛ شبکه  در  کاربران فعالیت  بر  ناظر مقرراتی   و  قانونی  موازین رعایت عدم -1-5-12-11

  مورد   حسب   یا  ققنوس   شبکه  سوی   از  شدهابالغ   امنیتی   الزامات  و   ضوابط   رعایت  عدم -2-5-12-11

   ؛ناشران و  میزبانان  از هریک
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   ققنوس؛  شبکه در   مندرج قراردادی  ضوابط  و شرایط  به  کاربر  پایبندی عدم -3-5-12-11

  اعضاء   بازارها،  از   هریک   مالحظات  و   شرایط   درباره  دقیق   و  کامل   آگاهی   و   مطالعه  عدم -4-5-12-11

 ققنوس؛  معامالت و

  رعایت   عدم   یا  یانگارسهل  و   قصور   یا  تقصیر   یا  امنیتی   یا  ایمنی   ضوابط   رعایت  عدم -5-5-12-11

 ؛ هاتوکن  از سوءاستفاده  هرگونه یا کاربر توسط  قراردادی توافقات  و نظامات

  بازار   شرایط   به  توجه  با  هاآن   قیمت   نوسان  و   هاتوکن  معامله و مبادله  از  ناشی  ریسک -6-5-12-11

 ؛هاآن  ی پشتوانه ارزش  و

از    خارج  که  ناپذیر  بینیپیش  وقایع  یا  ماژور  فورس   وقوع  هرگونه  از  ناشی  ریسک -7-5-12-11

 .باشد  ققنوس   میزبانان کنترل 

 ققنوس   یهاجبران  -13-11

ه  یا   یید تأ -11-13-1 دفتر،  در  تراکنش  درخواست  ثبت    ی هایزبان م  ی برا  یتی مسؤول  گونهیچرد 

به عهده    مستقالً و    یماً مستقاز آن،    یو همه تعهدات ناش   آورد ینم   ید ناظران پد   یا   دهنده یرأ

 کننده خواهد بود.  درخواست

  یا   یدر ققنوس، اعم از ماد   شدهانجاماز معامالت و تعامالت    یناش   یهایانهرگونه جبران ز  -11-13-2

و    یط و شرا  مابینی فطبق قرارداد    و کاربران   یزبانانحسب مورد به عهده ناشران، م  ی، معنو

 خواهد بود.  هاآن   ینضوابط توافق شده ب

 یزبان خروج م -14-11

م  -11-14-1 دل  یزبانخروج  هر  به  ققنوس  اخت  یل،از شبکه  از  رعا  یاجبار  یا  یاریاعم   یتمستلزم 

 است: یر مراحل ز

 ؛ یزبانحداقل سه ماه قبل از خروج م یعموم یرساناطالع  -1-1-14-11

 ؛ شودی اعم از ناشر و کاربر م  ید جد   ی که منجر به جذب مشتر  ییهایت فعال  یه توقف کل -2-1-14-11

 ؛ ققنوس  یاد بن یهاحساب یه از کل شدهخارج  یزبان م ی حذف امضا -3-1-14-11

  یرخانهضامن به دب   یزبانم   یید خروج مورد تأ  شدهیبند زمان   یینامه اجرایوه ارائه ش  -4-1-14-11

 ؛ یادبن

 ؛ ضامن یزبان به م یمانپ ذخیره  هایالماس انتقال  -5-1-14-11

در صورت    ضامن  یزبانبه م  یار در اخت  یهاپشتوانه و توکن  یهاییدارا  یرانتقال سا -6-1-14-11

 ؛ توافق
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با کل  یصادرکنندگ   یهاحساب   یهکل  یدهای انتقال کل -7-1-14-11 به متوکن  یهمرتبط    یزبانها 

 ؛ در صورت توافق ضامن

کل -8-1-14-11 ناشر  یقراردادها  یهانتقال  با  م  ینمنعقده  به  کاربران  در صورت    ضامن  یزبانو 

 ؛ توافق

 یهاو انتقال کانال   هامیزبان  یربه شبکه ققنوس توسط سا  ی فن  یهایقطع دسترس  -9-1-14-11

 ؛ضامن یزبانم یخدمات یهاانال به ک شدهخارج  یزبان عرضه خدمات م

متصل به ققنوس و خارج    یاطالعات  یهاو سامانه  یانانتقال اطالعات مشتر -10-1-14-11

 ؛ضامن یزباناز شبکه ققنوس به م

در بازه    ید با  ،اند شونده ضمانت شدهخارج   یزبانکه توسط م   ییهایزبان م  یرسا -11-1-14-11

 . یند اقدام نما ید ضامن جد  یزبان م ینسبت به معرف  ماههسه  یزمان

 وفصل اختالفات ققنوس حل  -15-11

  یرخود را در قراردادها و سا  نفعانی وفصل اختالفات با ذسازوکار حل  اند موظف  هامیزبان  -11-15-1

 . یند نما بینییشپ یشانهاتفاهم 

م -11-15-2 اختالف  سپ  هامیزبان  یان در صورت  مفاد  تعامل   یدنامه درباره    یژه وبه   مابین،ی ف  یهاو 

  عنوان به  تواند ی م یاد بن کنند،یو ارائه م  یبانیرا پشت یکدیگرمشابه   یکه کاربردها ییهاآن

 شود.  یدهوفصل اختالفات برگزو حل   یمرجع داور 

 ققنوس   یانپا -16-11

برسد، ققنوس بکار خود    یزبان( م3کمتر از سه )  به  ققنوس   یزبانانکه شمار م  یدر صورت  -11-16-1

 . دهد ی م یانپا

 حدنصاب که به    یدر صورت   یاری،و چه اخت  یچه اجبار  ،هامیزباناز    یکهر  یتفعال  یانپا -11-16-2

 .  کند یبه کار ققنوس وارد نم  یا« نرسد، خدشه1-16-11بند »

ناشران    هامیزبان  -11-16-3 ذخیره  الماس   اند موظف و    ی هاتوکن پشتوانه    هاییی داراو    یمانپهای 

صورت،    ینا  یر . در غدارند نگه   ییو قضا  ی و مصادره حقوق  یفصادره خود را مصون از توق 

در    یانتخ  یر،نامشروع مال غ  یلتحص   ، یبردارکاله مانند    ییهااز ادعاها و اتهام  یعواقب ناش 

 خواهد بود.   هاآن متوجه خود  یر،فروش مال غ یاامانت 

 یدنامهسپ  االجرا شدنالزم -17-11

  دبیرخانه   ابالغ  و  میزبان(  3)  سه  حداقل  امضای  و  تأیید   از  پس  ققنوس،  سپیدنامه -1-17-11

 . االجراستالزم
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  پس   بود،   خواهد   بنیاد  راهبردی گیریتصمیم   یهبر پا  آن  گیریرأی   که سپیدنامه  اصالحیه -2-17-11

 .  بود خواهد  االجراالزم  دبیرخانه ابالغ  از

  سپیدنامه   با  مغایرت   عدم  بر   مبنی  هامیزبان   تأییدیه  دریافت   از   پس  ناشران،  هایسپیدنامه -3-17-11

  حداکثر  هامیزبان   ممیزی .  بود  خواهد   االجراالزم   ایشان،   سوی  از   رسمی  ابالغ   و   ققنوس 

  منزله به   مقرر،   موعد   در   نظر   اعالم   عدم   و   شودمی   انجام   دریافت  تاریخ  از   کاری   روز   ده   ظرف

 .  بود خواهد  تأیید 

 ها، توافق   همه  در  که  گردند می  متعهد   وسیلهبدین  سپیدنامه،  امضاکننده  هایمیزبان  -4-17-11

  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

 .  دارند نگاه پایبند  هاآن   به را خود  قرارداد  و

تاریخ    ------ به شماره    سند   این -5-17-11 بنیاد ققنوس رسید   --------- که در    از   ،به تصویب 

 یا  دو  تفاهم  هرگونه  و  سپیدنامه  قبلی  نسخ  کلیه  است و  االجراالزم   ابالغ دبیرخانه  تاریخ

 .  است االثرملغی  شفاهی  یا  مکتوب  از اعم میزبانان، قبلی اجماع یا جانبهچند 
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   مانیشبکه ققنوس و توکن پ دنامهی سپ ک ی وستیپ 

 لیست عملیات مجاز  

 

 ققنوس و توکن پیمان   
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 نام عملیات شرح

کلید    صرفاًشود. در این عملیات  با این عملیات، یک حساب جدید در شبکه ققنوس ساخته می

گردد و  ورودی اعالم می  عنوانبه عمومی 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 

این عملیات    شود.به حساب مقصد انتقال داده می  مبدأدر این عملیات، تعدادی توکن از حساب  

این عملیات برای توکنی    کهیدرصورت گیرد.  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 

 صورت به(، امکان انجام پرداخت  Paymentدر شبکه ققنوس عالوه بر عملیات پرداخت عادی )

. در پرداخت عادی، توکن مورد  شودیمغیرمستقیم وجود دارد که به آن »پرداخت مسیری« گفته  

و مقصد یکسان است لیکن در پرداخت مسیری، نوع و مقدار توکن کاسته شده از   مبدأمبادله در  

نس  مبدأ است.  متفاوت  مقصد  در  شده  دریافت  توکن  مقدار  و  نوع   اساس با  بر  مقادیر  این  بت 

 گردد. های مرکز تبادل ققنوس معین میدر دفتر سفارش شده ثبتپیشنهادهای 

 

 شود یمکسر    مبدأ، مقدار مشخصی توکن از حساب  Path Payment Strict Sendدر عملیات  

گردد. مقدار توکن دریافت شده در  و پس از تبدیل در مرکز مبادالت، به حساب مقصد واریز می

 .شودیمها مشخص مقصد با توجه به پیشنهادهای موجود در دفتر سفارش حساب

و    شودیم کسر    مبدأ ، مقداری توکن از حساب  Path Payment Strict Receiveدر عملیات  

گردد. مقدار توکن کسر پس از تبدیل در مرکز مبادالت، مقدار مشخصی به حساب مقصد واریز می

 .شودیم ها مشخص نهادهای موجود در دفتر سفارشبا توجه به پیش  مبدأشده از حساب 

 

Path Payment 

Strict Send 

 

Path Payment 

Strict Receive 

 توکن  یبه ازا توکن کیفروش )فروش  شنهادیپ  کیحذف   ی یابروز رسان جاد،یا این عملیات برای

. بدین منظور الزم است نوع و مقدار رودیم به کار    های مرکز تبادل ققنوسدر دفتر سفارش  (گرید

ورودی ارسال    عنوانبه  شودیمو نوع و نرخ تبدیل توکنی خریداری    شودیمتوکنی که فروخته  

 گردد.   

Manage Sell 

Offer 

 توکن   یبه ازا  توکن  کی  خرید)  خرید  شنهادیپ   کیحذف    ی یابروز رسان  جاد،یا  این عملیات برای

. بدین منظور الزم است نوع و مقدار رودیم به کار    های مرکز تبادل ققنوسدر دفتر سفارش  (گرید

ورودی ارسال    عنوانبه  شودیمو نوع و نرخ تبدیل توکنی فروخته    شودیمتوکنی که خریداری  

 گردد.    

Manage Buy 

Offer 

. در  ( استگرید  توکن  یبه ازا  توکن  کی)فروش  منفعل  فروش    شنهادیپ   جادیا  این عملیات برای

سفارش  پیشنهادها  دفتر  است  ممکن  منفعل    صورتبهها  یا  مورد   شدهثبتعادی  در  باشند. 

که   نظر  اند شدهثبتعادی    صورتبهپیشنهادهایی  در  را  تبدیل  نرخ  بهترین  ابتدا  تبادل  مرکز   ،

  شده ثبتشنهاد، اولویت با پیشنهادی است که زودتر  گیرد و در صورت برابری نرخ تبدیل دو پیمی

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.ترنییپا صورت برابری نرخ با یک پیشنهاد عادی، اولویت 

. این پارامترها  ردیپذیمرامترهای یک حساب از طریق این عملیات صورت  تغییر در پا  هرگونهانجام  

 شامل موارد زیر است:

 ی حسابدهیرأتنظیم آدرس مقصد  -

 های حساب تنظیم پرچم -

o Authorization Required 

o Authorization Revocable 

o Authorization Immutable 

  ی حسابهاپاک کردن پرچم -

o Authorization Required 

o Authorization Revocable 

 تنظیم وزن امضای اصلی حساب -

 ی کم، متوسط و زیاد هاآستانهتنظیم وزن  -

 ها آن افزودن امضاهای جدید و یا تغییر وزن  -

Set Options 

یک خط اعتماد از حساب خود به حساب ناشر برای یک    تواندیم با استفاده از این عملیات، کاربر  

 ده، مقادیر آن را تغییر داده و یا آن را حذف نماید.  توکن مشخص ایجاد کر

Change Trust 

از حساب کاربر را فعال    جادشدهیاخط اعتماد    تواندیمبا استفاده از این عملیات، ناشر یک توکن  

اعتماد   خط  سازی  غیرفعال  نماید.  غیرفعال  پارامتر   صرفاًیا  که  ناشرانی  حساب  برای 

Authorization Required است.  ریپذ امکانفعال باشد  هاآنب حسا 

Allow Trust 

حساب    تیدرنهارا به حساب مقصد انتقال داده و    مبدأی موجود در حساب  هامانیپ این عملیات  

 . د ینمایمرا از شبکه حذف  مبدأ

Account Merge 

آن موجودی حساب   موجببهدر شبکه قابل انجام است و    بارکی  صرفاًاین عملیات در هر هفته  

ی شبکه هازبانیمی  هاحساب توسط کاربران بین    شدهانجامی  ده ی رأ»استخر کارمزد« بر اساس  

 . گرددیمتوزیع 

Inflation 

را تحت عنوان یکی از اقالم    ها آنورودی دریافت کرده و    عنوانبهاین عملیات یک نام و یک داده را  

 نماید. ( به مشخصات حساب اضافه میData Entryداده )

Manage Data 

از    تواندینم. این عدد  دهد یماین عملیات شماره توالی یک حساب را به عدد مشخصی افزایش  

 شماره توالی فعلی حساب کمتر باشد.  

Bump Sequence 

ی شده است  سازادهیپ هسته ققنوس مفهومی به نام مانده قابل واخواست معرفی و    14در نسخه  

های  یک توکن را از یک حساب خارج نموده و در شبکه قفل کرد تا حساب   توانیمآن    لهیوسبهکه  

نام حساب به  مطالبه   شدهمشخصرا در زمان    (، آن توکنClaimants)  گرمطالبههای  دیگری 

مامی توکن  ت  توانندیم یی 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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همچنین  گرددیممشخص   حساب   توانیم.  هر  ازای  به  را  زمانی  بازه  چندین  عملیات  این  در 

 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 واخواست، شودیم مطالبه آن به کاربر بازگردانده  

،  اهحسابوجود خط اعتماد به آن توکن و یا وجود یا عدم وجود آن    ازنظر  گرمطالبهی  هاحساب 

قابل  ها حساببرای    توانیمو    شوندینماعتبارسنجی   مانده  نیز  ندارند  وجود  شبکه  در  که  یی 

تا زمانی که مانده قابل واخواست مطالبه نشده،    مبدأواخواست صادر کرد. بعالوه، حذف حساب  

 . ستین ریپذامکان

 

،  اندشدهمشخص  گرمطالبهحساب    عنوانبهست  یی که در زمان صدور مانده قابل واخواها حساب 

را مطالبه    شدهمشخصی زمانی  هابازهدر    توانندیم این عملیات، مانده قابل واخواست  اجرای  با 

ی  هاحسابیکی از    کهی درصورتکرده و تمامی توکن موجود در آن را به حساب خود منتقل کنند.  

این عملیات، مانده قابل واخواست را مطالبه کند،    لهیوسبه،  شدهمشخص، در بازه زمانی  گرمطالبه

. بعالوه،  گردند یمو مانده قابل واخواست و شناسه آن حذف    دهشمنتقلتمامی دارایی به حساب او  

وجود حساب   از  اعم  پرداخت،  عملیات  اعتبارسنجی  موارد  تمامی  عملیات،  این  اجرای  زمان  در 

 . شوندیم به آن دارایی، انجام  و وجود خط اعتماد گرمطالبه

Claim Claimable 

Balance 

ی شده است که به  سازادهیپ هسته ققنوس مفهومی به نام حساب حامی معرفی و    15در نسخه  

« یک حساب دیگر را بر عهده گیرد.  حسابمانده»حداقل    نیتأم  تواندیمکمک آن، یک حساب  

ی بلوکه شدن در حساب اصلی،  جابه«  حسابماندهبرای حداقل    از یموردنبدین منظور، مقدار پیمان  

 . شودیممی بلوکه در حساب حا

ققنوس   شبکه  در  تراکنش  هر  اینکه  به  توجه  باشد.    تواندیمبا  عملیات  چند  یا  یک  دربردارنده 

عملیات    کهی درصورت چند  یا  یک  حامی  بخواهد  باید    شدهمشخصحامی  ی  هااتیعملگردد، 

دو    موردنظر بین   Endو    Begin Sponsoring Future Reserves  ات یعملرا 

Sponsoring Future Reserves  .محصور کند 

Begin 

Sponsoring 

Future Reserves 

 

End Sponsoring 

Future Reserves 

حداقل   میزان  به  کافی  پیمان  وجود  صورت  در  حامی،  حساب  توسط  عملیات  این  اجرای  با 

اصلی،    حسابمانده از   هامانیپ و آن    آزادشدهدر حساب حامی    شدهبلوکهی  هامانیپ در حساب 

 . گردد یمحساب اصلی بلوکه 

Revoke 

Sponsorship 

  منتشرشدهی  هاتوکنتواند  هسته یک ویژگی افزوده شده است که در آن ناشر می  17در نسخه  

به    شدهخارجتوسط حساب خود را از حساب کاربر خارج کرده و به حساب خود بازگرداند. توکن  

این ویژگی در صورتی  نی  استفادهقابلشود و  این صورت سوزانده می است که    استفادهقابلست. 

 باشد.   شدهمیتنظبرای حساب ناشر   AUTH_CLAWBACK_ENABLEDپرچم 

Clawback 

 
 

1 Balance Id 
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 سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان دو پیوست 
 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 

 ( Grading Reportبندی ) گزارش درجه  •

 (  Shippingونقل الماس به آزمایشگاه صدور گواهی )حمل •

 ( Laser Inscriptionدرج لیزری سریال )  •

 ( Client Serviceخدمات مشتریان ) •

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 به ریز این هزینه 

 خواهد بود: 

 

   GIAهای جانبی دریافت گواهی  لیست هزینه

 بندی گزارش درجه  220$

 ونقل الماس به آزمایشگاه صدور گواهی حمل  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.  6000برابر ترتیب قیمت ارزی این الماس اینبه 
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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  

هایی که به حک عبارت »رنگ . کارمزد حک لیزری الماس1های سوارنشدهتنها برای الماس

 گردد.اصالح یافته« نیاز دارند براساس جدول زیر محاسبه می

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 3.99تا    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 است امکانبراساس درخواست نوشته   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  

بعد از ظهر همان روز ارائه شوند. برای اطالعات بیشتر با نماینده خدمات مشتریان   4ساعت  

های رنگی که ممکن است سبز، صورتی و یا آبی باشند، برای الماس  GIAتماس بگیرید.  

 تحویل، نخواهد داشت.   ارائه خدمات در همان روز 

 مجموع هزینه خدمات   %100 در صورت امکان 
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 ای از گزارش راپاپورتبخش سوم: نمونه

 
 

 


