پیشنهاد تصویب موضوع ذیل:
 اصالح سپیدنامه به نسخه 1.3 عضویت دو میزبان جدید -توزیع پیمان اولیه به میزبانها

نام پیشنهاد

نام میزبان پیشنهاد دهنده

تاریخ پیشنهاد

مهلت رای

اصالح سپیدنامه به نسخه 1.3
عضویت دو میزبان جدید
توزیع پیمان اولیه به میزبانها

شرکت فناوری های اطالعاتی
و مالی توزیع شده یکتا ققنوس
پارس

1398/09/14

1398/09/14

به نام پروردگار
فرم ثبت پیشنهاد در بنیاد ققنوس
 تاریخ پیشنهاد1398/09/14 :
 نام میزبان پیشنهاد دهنده :شرکت فناوری های اطالعاتی و مالی توزیع شده یکتا ققنوس پارس
 نوع پیشنهاد:
 اصالح سپیدنامه به نسخه 1.3 عضویت دو میزبان جدید توزیع پیمان اولیه به میزبان ها نام نمایندگان میزبان در بنیاد ققنوس :محمدجواد صمدی راد ،امیرحسین جاللی
 وب سایت میزبانhttps://www.kuknos.ir :

 مهلت رای1398/09/14 :
 توضیحات تکمیلی:
موضوع:
بنیاد ققنوس در جلسه شماره پنجم مورخ  1398/09/14به پیشنهاد دبیرخانه موارد زیر را به تصویب
رسانید:
 .1بند «« »212سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان» ،به شرح زیر اصالح گردید:
 .212توکن پایه ققنوس :به اختصار «پیمان» یک توکن دارایی با پشتوانه طال (اعم از شمش یا سکه به
شرط معادلسازی) یا سایر داراییهای مورد تأیید بنیاد به میزان ارزش معادل یک سوت طال با عیار 24
(حداقل استاندارد  )995است که نقدشوندگی آن از سوی همه میزبانها ،طبق شرایط سپیدنامه تضمین
میشود و برای تسهیل معامالت سایر توکنها ،اعم از توکن گواهی یا توکن دارایی در شبکه بکار میرود.
این دارایی به عنوان تنها گزینه وصول کارمزد تراکنشهای درونشبکه شناخته میشود .پیمان به هیچ
عنوان کارکرد ابزار پرداخت ندارد.
 .2بند «« »7539سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان» ،به شرح زیر اصالح گردید:
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 .7539تأمین دارایی پشتوانه حداقل یک میلیون پیمان.
 .3بند «« »8412سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان» ،به شرح زیر اصالح گردید:
 .8412پشتوانه پیمان توسط میزبان ،پیش از دریافت توکن پیمان از حسابهای بنیاد تأمین میشود.
 .4عضویت شرکت بازرگان گستر آتی آسیا (معرفی شده از سوی بانک تجارت) به شماره ثبت  475197و
شناسه ملی  14005066018و شرکت سپهرنت ایرانیان (معرفی شده از سوی موسسه مالی و اعتباری نور)
به شماره ثبت  3458و شناسه ملی  1010390319طبق بند «« »752سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن
پیمان» ،مورد موافقت قرار گرفت .از تاریخ ابالغ دبیرخانه بنیاد ،درخواستکنندگان مذکور از همه حقوق و
امتیازات و همچنین تکالیف و تعهدات سایر میزبانهای عضو بنیاد بهرهمند خواهند شد.
 .5درباره تأمین هزینههای دبیرخانه ققنوس از محل منابع پیشبینی شده در بند «« »733سپیدنامه شبکه
ققنوس و توکن پیمان» ،حق عضویت برای هر عضو در سال  1398چهار میلیارد ریال تعیین گردید.
 .6در مرحله عرضه اولیه طبق بندهای « »831و «« »84سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان» ،سهم
هریک از میزبانهای عضو ،ضمن تسلیم مدارک مرتبط ،به ترتیب ذیل تعیین گردید:
 .61شرکت فناوریهای اطالعاتی و مالی توزیع شده یکتا ققنوس پارس (ققنوس) :شش میلیون و هفتصد
هزار پیمان؛
 .62شرکت سرمایهگذاران فناوری تکوستا (تکوست) :پنج میلیون پیمان؛
 .63شرکت دادهورزی سداد (سداد) :سه میلیون و سیصد هزار پیمان؛
 .64شرکت گروه دادهپردازی بانک پارسیان :یک میلیون پیمان؛
 .65شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ) :یک میلیون پیمان؛
 .66شرکت گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا (بهسازان) :یک میلیون پیمان؛
 .67شرکت بازرگانگستر آتی آسیا :یک میلیون پیمان؛ و
 .68شرکت سپهرنت ایرانیان :یک میلیون پیمان.
 .7مصوب گردید نسخه  1.3سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان مطابق با اصالح فوق منتشر شود.

دبیرخانه بنیاد ققنوس ـ آذر ماه 1398

