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  یکتا ققنوس پارس :و ناشر میزبان

 

 تعالیبسمه

 مبتنی بر شبکه ققنوس BTA نماد با تابی حراجی هایسپیدنامه توکن

 مشخصات میزبان و ناشر

 و ناشر میزبان 

 نام
 شرکت سهامی خاص

 «شده یکتا ققنوس پارسهای اطالعاتی و مالی توزیعفناوری»

 14008136853 شناسه ملی

 www.kuknos.ir سایتآدرس وب

 ، طبقه سوم28 پالک، زادهخیابان شهید خلیل باالتر از میدان ونک، ،خیابان ولیعصرتهران،  آدرس پستی

 info@kuknos.ir پست الکترونیکی

 تماس تلفن
02188673179 

02188673284 

 

 

 مشخصات توکن

 BTA نماد توکن

 تابیحراجی  نام توکن

 GD3KYRQA6NM6ZCG3OPRR4PPA4425 آدرس حساب صادرکننده
4B5TFWBWTBEBTUOPBR3QBSGV7P3Y 

 دارایی نوع توکن

 1.000.000  تعداد توکن

 

  

http://www.kuknos.ir/
mailto:info@kuknos.ir
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  یکتا ققنوس پارس :و ناشر میزبان

 

 چکیده
های ها در حوزهو افزایش کاربرد این نوع از توکن 1NFT یهاتوکنمحبوبیت های مبتنی بر بالکچین و امروزه با توسعه فناوری

های مختلفی برای عرضه و مبادله این نوع از و پلتفرمهای کلکسیونی، بازارها و آیتمبازی مختلف مانند هنر، فرهنگ، صنعت 

ها از یک سو به واسطه زیرساخت بالکچینی که از آن استفاده ها در سراسر جهان بوجود آمده است. اما اکثر این پلتفرمتوکن

تهدیدی همواره ، هستند و همچنین خطر مسدود شدن حساب ایرانیان انجام تراکنش سنگینی برای کنند دارای کارمزدهایمی

 ها وجود ندارد. برای آثار فیزیکی در اکثر این پلتفرم NFTاز سوی دیگر امکان ایجاد توکن شود. محسوب می ایرانی برای کاربران

اعم از  برای آثار خود (NFTتا )انتشار توکن بیصدور و توانند از طریق آن اقدام به فرمی است که کاربران میتتا پلسامانه بی

( 2DRNقرارداد ققنوس، توکن قبض واسپاری اثر )طرف و در گام بعد با واسپاری اصل اثر نزد انبارهای  نموده ی یا دیجیتالفیزیک

تا نمایند. توکن سومی که در این پلتفرم تعریف شده دریافت کنند و از این طریق اقدام به فروش آثار خود در بازار حراجی بیرا 

های خرید خود تا سفارشتوانند در بازار حراجی بی( نام دارد. کاربران با استفاده از این توکن می3BTAتا )است توکن حراجی بی

کاربران با استفاده از هر واحد از این  بیست میلیون ریال است و BTAرا بر روی آثار مورد نظرشان ثبت کنند. قیمت هر توکن 

. کارمزد خرید و تا ثبت نمایندمیلیارد ریال را در بازار حراجی بیهایی تا سقف مجموع یک توانند حداکثر سفارشتوکن می

برای پرداخت کارمزد صرفاً متعهد به خرید آن با همان قیمت عرضه است. این توکن ها رایگان است و ناشر فروش این توکن

تا و در صورت برنده زار حراجی بیهای برگزارشده بر روی بادر مزایدهاین توکن، و خریداران  استتا معامالت بازار حراجی بی

رقم بعد از اعشار خردپذیری دارد و کاربران  7کنند. این توکن تا شدن در آن، کارمزد معامله را از طریق این توکن پرداخت می

ر بازار توانند از طریق کیف توکن ققنوس به میزان مورد نظر خود آن را تهیه نمایند. الزم به ذکر است که این توکن تنها دمی

 و در هیچ جای دیگری کاربردی برای آن در نظر گرفته نشده است.تا کاربرد دارد حراجی بی

  

                                                           
1 Non-Fungible Token 
2 Document Receipt Note 
3 Bita Auction 
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  یکتا ققنوس پارس :و ناشر میزبان

 

 مسئولیتبیانیه 
است و  شده تصویبتهیه و  شده یکتا ققنوس پارسهای اطالعاتی و مالی توزیعاین سپیدنامه توسط شرکت فناوری

این . این شرکت است دییتأمورد  بااهمیتانحراف  یا خطامسئولیت درستی اطالعات مندرج در آن را به لحاظ نبود هرگونه 

، کاربران حالبااین. کندپذیرد و تأیید میرا می سپیدنامهدر این  شدهبینیپیش مندرجاتوسیله مسئولیت کامل بدینشرکت 

های خریداری توکن اتکا نمایند و پیش از خریداری یا ها و ریسکارزیابی خودشان از شناخت مزیت)خریداران توکن( باید به 

 ای مشورت نمایند.مبادله آن، در صورت تردید با ناشر یا دیگر مشاوران حرفه
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  یکتا ققنوس پارس :و ناشر میزبان

 

 تعاریف -۱
تا و های توکن بیسپیدنامه 1و همچنین بند های آنسپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان و اصالحیه 2 بند درتعاریف مندرج 

اجرا ، نسبت به واژگان بکاررفته در این سپیدنامه نیز قابلwww.kuknos.org/wp، مندرج در تارنمای توکن قبض واسپاری اثر

 است.

رس به شناسه شده یکتا ققنوس پاهای اطالعاتی و مالی توزیعدر این سپیدنامه، مقصود شرکت فناوری :و ناشر میزبان -۱-۱

 است. 14008136853ملی 

 www.kuknos.org/wpدر آدرس  که آنهای سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان و اصالحیه سپیدنامه ققنوس: -۱-2

 گردد.منتشر می

 مبتنی بر شبکه ققنوس است. BTAبا نماد  تابی حراجی هایتوکنمنظور همین مستند با عنوان سپیدنامه  سپیدنامه: -۱-3

 را در کیف توکن خود دارد. BTA که توکن  است فردیدر این سپیدنامه، : کاربر -۱-4

های برگزارشده دهد که در حراجاست و به کاربر این امکان را می الضمانوجهنوعی این توکن : تا )توکن(بی حراجی توکن -۱-5

گذاری سفارش ،، بر روی آثار در حال حراجمیلیارد ریالازای هر واحد توکن تا سقف یک و به  کردهشرکت  تابازار حراجی بیدر 

با استفاده  ، از سوی خریدارتادر بازار حراجی بی کارمزد انجام معاملهو میلیون ریال است بیستاز این توکن قیمت هر واحد کند. 

 شود.از این توکن پرداخت می
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  یکتا ققنوس پارس :و ناشر میزبان

 

 مسئلهبیان  -2
(، NFTهای غیرمثلی )ها تحت عنوان توکنروی کارآمدن نوع جدیدی از توکنهای اخیر با توسعه فناوری بالکچین و در سال

ها های خاص در جهان دیجیتال به شکلی غیرمتمرکز ممکن شده است. امکان تبادل این نوع از داراییها و آیتممالکیت دارایی

موجب محبوبیت بیشتر آن شد. دامنه  NFTهای گیری بازارهای تبادل توکنو شکل به شکلی امن و شفاف و بر بستر بالکچین

عنوان مثال در حوزه آثار است. به شده گسترده متاورس یاهایدنو بازی ها از بازار آثار هنری تا صنعت استفاده از این نوع توکن

زرگ های بن امکان دسترسی و عرضه اثر در بازارخصوص، به هنرمند آبرای یک اثر هنری به NFTهنری، ضرب کردن یک توکن 

 های دیجیتال، امروزه بازارهای زیادی در سطح جهان برای تبادلدهد. با توجه به محبوبیت این نوع از داراییالمللی را میبین

ها و معایب خاص خود را دارند اما هرکدام از این بازارها مزیتهای مختلف ایجاد شده است. و بر بستر بالکچین NFTهای توکن

 ها اشاره شده است.هایی هستند که در ادامه به چند مورد از آندارای مشکالت و محدودیتها پلتفرم اکثر این

های فیزیکی را ندارند و محدود برای آثار و آیتم NFTموجود امکان ایجاد و تبادل توکن  NFTهای اکثر بازارهای توکن -1

ها بر بستر بالکچین و به شکل آثار فیزیکی و تبادل آنتواند در زمینه به آثار دیجیتال هستند، درصورتی که این فناوری می

 دیجیتال هم کاربردهای وسیعی داشته باشد.

بر بستر بالکچین اتریوم هستند، کاربران برای ضرب کردن و  NFTهای شده توکناز آنجا که اکثر بازارهای شناخته -2

 پرداخت نمایند. برای انتقال بر روی شبکه رازیادی  کارمزدباید ها، تبادل توکن

های موجود، باید ابتدا از طریق بر بستر پلتفرم NFTهای گذاری، خرید و تبادل توکنکاربران برای ضرب کردن، سفارش -3

نمایند. مثال در بازارهایی که مبتنی بر شبکه اتریوم هستند، کاربر  های پایه آن شبکهیک صرافی رمزارز اقدام به خرید توکن

مورد نظرش انتقال دهد  NFTطریق یک پلتفرم دیگر اتر خریداری نماید و به آدرس کیف پول متصل به بازار باید ابتدا از 

 بر و دشوار است.و این امری هزینه

 المللی وجود دارد.های بینایرانیان در پلتفرمهای کاربری حسابسازی دسترسی امکان مسدود -4

گذاری در یک حراجی باید کل مبلغ سفارش را در طول مدت برگزاری فارشهای موجود، کاربر برای سدر تمام پلتفرم -5

 حراج در یک قرارداد هوشمند قفل نماید. 

 ربطذیو ناظر  گرتنظیمو  دارصالحیتقانون حاکم و مراجع  -2-۱

های توکن در شبکه یکپارچه، شرکت ققنوس سازی و قابلیت مبادله در کیفکاررفته برای توکنازلحاظ سکوی فناوری به

شده در کشور سازی فناوری دفتر کل توزیععنوان پیشگام بومیبزرگ بانکی و فناوری کشور برخوردار است و به دارانسهامکه از 

که سازوکارهای فناورانه را برای اجرایی کردن این طرح فراهم آورده است. ضمن این ترین زیرساخت وشود، مطمئنشناخته می

ای کشور و همچنین مجوز سکوی فناوری را از سازمان فناوری اطالعات ایران، پروانه فعالیت را از سازمان نظام صنفی رایانه

 .وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دریافت کرده است
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  یکتا ققنوس پارس :و ناشر میزبان

 

 حلراه ریحتش -3

( ضرب NFTتا )توانند برای آثار خود توکن بیتا پلتفرمی است مبتنی بر شبکه ققنوس که کاربران با استفاده از آن میسامانه بی

ها را به فروش برسانند. جهت برگزاری حراجی برای یک اثر باید مراحل زیر توسط کاربر تا آنبینمایند و بر بستر بازار حراجی 

 انه طی شود. در این سام

درخواست  bita.kuknos.ir ینشانتا به در گام اول کاربر باید با مراجعه به سامانه بی( برای اثر: NFTتا )دریافت توکن بی -۱

همراه با  ،شده توسط نهاد احرازکننده مربوط به اثرینیعتتا برای اثر خود را ثبت نماید و در زمان خود مبنی بر دریافت توکن بی

اصل اثر به احرازکننده مراجعه نماید. احرازکننده بعد از بررسی و احراز اصالت اثر اقدام به انتشار شناسنامه دیجیتال اثر که حاوی 

و به حساب ققنوسی صادر آن اثر در شبکه ققنوس  (NFTتا )اساس آن توکن بینماید و بر اطالعات و تصاویر اثر مربوطه است می

 تا به سپیدنامه آن مراجعه گردد.. برای اطالع از جزئیات توکن بیشودمیمنتقل مالک اثر 

تواند از طریق تا برای اثر مربوطه، کاربر میدر گام دوم بعد از دریافت توکن بی (:DRNدریافت توکن قبض واسپاری اثر ) -2

شده از تا ثبت نماید و در تاریخ مشخصامانه بیتا درخواست خود مبنی بر دریافت توکن قبض واسپاری اثر را در سسامانه بی

را که در واقع گواهی قبض انبار اثر است  DRN، اصل اثر را تحویل انبار مزبور دهد و توکن ناشرسوی انبارداران طرف قرارداد 

 .شودبه سپیدنامه آن مراجعه  تایببرای اطالع از جزئیات توکن  دریافت نماید.

اقدام به برگزاری  توانندمی برای اثر خود DRNو  NFTهای مالکین اثر بعد از دریافت توکن تا:بازار بیبرگزاری حراج در  -3

، قیمت بعد از انتخاب نوع فروش )قیمت ثابت یا حراجی( ،تابرگزاری حراج، مالک اثر باید از طریق سامانه بیبرای  .حراج نمایند

مربوطه به حساب امانی بازار  DRNو  NFTهای بعد از تایید مالک اثر، توکنید. پایه، تاریخ شروع و پایان حراج را مشخص نما

های اقدام به ثبت سفارش نمایند، بعد از اتمام مهلت حراجی، توکن تابی توانند از طریق بازار حراجیخریداران می گردد.منتقل می

DRN  وNFT تواند با تحویل توکن گردند. خریدار میل میانی بازار به حساب خریدار منتقمربوط به اثر از حساب امDRN  اثر

انجام  (4DEXمرکز تبادل غیرمتمرکز ققنوس )تا مبتنی بر به انبار، اصل اثر را دریافت نماید. کلیه تبادالت در بازار حراجی بی

 شود.می

است.  BTAبا نماد تا توکن حراجی بی ،و این سپیدنامه به تشریح آن اختصاص دارد تا کاربرد داردتوکن سومی که در سامانه بی

خواهند که می تا ثبت نمایند باید به میزان حجم سفارشیخریداران برای آنکه بتوانند سفارش خرید خود را در بازار حراجی بی

یک  مجموع تا سقف هاییتوانند سفارشمیاز این توکن کاربران با استفاده از هر واحد  پرداخت نمایند. BTAثبت کنند، توکن 

قیمت هر واحد آن بیست  و پذیری داردرقم بعد از اعشار خرد 7ثبت کنند. این توکن تا  تاحراجی بی ریال را در بازار میلیارد

کارمزد  شود.با استفاده از این توکن پرداخت می از سوی خریدار و تا نیزدر بازار حراجی بی است. کارمزد معامالتمیلیون ریال 

 ین توکن رایگان است. ا فروشخرید و 

 

                                                           
4 Decentralized exchanges 
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  یکتا ققنوس پارس :و ناشر میزبان

 

 چرخه عمر توکن -3-۱

 

 شروع -3-۱-۱

کاربرانی که تمایل دارند در . شودمیشود و از این حساب به حساب توزیع منتقل صادر می BTAواحد توکن  1.000.000ابتدا 

کنند، در کیف ها شرکت کنند باید به میزان سفارشی که در این سامانه ثبت میتا و برای خرید آثار در مزایدهبازار حراجی بی

این توکن از طریق کیف توکن ققنوس و بعد از تا داشته باشند. توکن ققنوسی خود که به سامانه متصل است  توکن حراجی بی

های خریداری شده توسط کاربر از حساب ناشر به راری خط اعتماد بین حساب کاربر و ناشر، قابل خریداری است. توکنبرق

 .شوندمیحساب وی منتقل 

 انتفاع -3-۱-2

ا تبیحراجی های بازار شرکت در مزایده امکانقیمت هر واحد از این توکن بیست میلیون ریال است و به اندازه یک میلیارد ریال 

توانند از طریق کیف توکن رقم بعد از اعشار قابلیت خردپذیری دارد و کاربران می 7این توکن تا  دهد.بر قرار میردر اختیار کا را

 و در کیف نگهداری کنند. کردهققنوس به میزان مورد نیاز از این توکن را تهیه 

پیشنهاد را در سامانه به ثبت رسانده است مشخص ده که بیشترین تا، برنده مزایبعد از اتمام زمان هر مزایده در بازار حراجی بی

در حساب وی الضمان در زمان ثبت سفارش عنوان وجهتایی که بهتوکن حراجی بی از محل تابازار حراجی بیکارمزدهای  و شده

تاست و ارتباطی با کارمزد شبکه این توکن صرفاً برای پرداخت کارمزد معامالت بازار حراجی بی .شودمیتسویه  ،قفل شده است

 ققنوس ندارد.

است  ی. لذا ضرورشودیم هیتوکن کاربران تسو فیاندوخته در ک( 5PMN) مانیاز محل پ BTAتوکن  یهاکارمزد تراکنش

 دنامهیبه سپ نهیزم نیدر ا شتریکسب اطالعات ب یشته باشند. براتوکن خود دا فیرا در ک ازین مورد مانیکاربران همواره پ

شده توسط توکن را خارج از کاربرد مشخص نیاز ا اجازه استفاده اناز کاربر کیچیاست که ه ذکرانیشاققنوس مراجعه شود. 

 عنوان ابزار پرداخت ممنوع است.توکن به نیناشر ندارد و استفاده از ا

                                                           
5 Paymon 

شروع

تددددوکن 1.000.000صدددددور •
BTA و انتقال از حساب ناشدر

به حساب توزیع

فروش هر واحد توکن به قیمت•
بیست میلیون ریال

انتفاع

امکان ثبت سفارش بده میدزان•
یک میلیارد ریدال بده ازای هدر 
واحدد تدوکن در بدازار حراجدی 

بی تا

پرداخت کارمزد معامله در بازار•
ن حراجی بی تا با استفاده از اید

توکن

نکارمزد خرید و بازخرید رایگا•

پایان

ایددددن تددددوکن تددددا تدددداریخ •
دارای اعتبدددددار 1405/12/29

است و در بدازار حراجدی بی تدا 
.قابل استفاده می باشد
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  یکتا ققنوس پارس :و ناشر میزبان

 

 پایان -3-۱-3

درصورت تمایل ناشر به تمدید  تا قابل استفاده است.و در بازار حراجی بی دارای اعتبار است 29/12/1405توکن تا تاریخ این 

 اعتبار توکن، این مسئله حداقل از سه ماه قبل از طریق سایت ناشر به اطالع کاربران خواهد رسید.
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  یکتا ققنوس پارس :و ناشر میزبان

 

 مشخصات توکن -4

در  هاد شد. مشخصات و جزئیات این توکننصادر خواه BTAققنوس و با نماد  شبکهمبتنی بر تا بیحراجی  هایتوکن

 جدول زیر آمده است:

 BTA نماد توکن

 تابیحراجی  نام توکن

 شرح

الضمان است که کاربر با خرید هر واحد آن امکان ثبت سفارش این توکن نوعی وجه

تا خواهد داشت. این توکن در یک میلیارد ریال را در بازار حراجی بیتا سقف مجموع 

شد و در صورت برنده خواهد  کیف توکن ققنوسی کاربر قفلدر برگزاری مزایده طول 

 عنوان کارمزد معامله از او دریافت خواهد شد.شدن کاربر در مزایده، به

 تاسامانه بی کاربران هیکل شرایط کاربران

 لوگوی توکن
 

 شده یکتا ققنوس پارسهای اطالعاتی و مالی توزیعفناوریشرکت  صادرکننده/ ناشر

 GD3KYRQA6NM6ZCG3OPRR4PPA44 آدرس حساب صادرکننده
254B5TFWBWTBEBTUOPBR3QBSGV7P3Y 

 www.kuknos.ir میزبان و ناشرسایت وب

 توکن 1.000.000 نشر اولیهتعداد 

 رقم 7 تعداد رقم اعشار

 پشتوانه توکن
به ازای هر  الیر اردیلیم کیتا سقف  تایب یحراج بازار یهادهیمزا در شرکت امکان

 تایب یو وجه کارمزد معامله در بازار حراج واحد توکن

 دارد شرایط بازخرید

 ندارد سقف موجودی در حساب 

 دارایی نوع توکن

 

 

 

 

 

 

http://www.kuknos.ir/
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  یکتا ققنوس پارس :و ناشر میزبان

 

 تنظیمات حساب صادرکننده -4-۱

 ها توسط آن صادر خواهد شد به شرح زیر خواهد بود:تنظیمات حسابی که توکن

 مقدار عنوان پارامتر حساب

 GD3KYRQA6NM6ZCG3OPRR4PPA44 (آدرسکلید عمومی )
254B5TFWBWTBEBTUOPBR3QBSGV7P3Y 

Authorization Required بله 
Authorization Revocable بله 
Authorization Immutable خیر 

Account Signers 1نماینده از میزبان هرکدام با وزن  سه 

 1 آستانه عملیات با امنیت کم

 2 آستانه عملیات با امنیت متوسط

 2 آستانه عملیات با امنیت باال

Home Domain www.kuknos.ir 

 

 توزیعساب معرفی ح -4-2

 :ذیل است قراربه عرضهحساب پارامترهای 

 مقدار عنوان پارامتر حساب

 GCFUQ7GMCWHTMDTXDAETG کلید عمومی )آدرس(
KO6GKDKYG4WTVRZAKMERQKSGX5J6GVI7IMU 

Account Signers 1نماینده از میزبان هرکدام با وزن  سه 

 1 آستانه عملیات با امنیت کم

 2 متوسطآستانه عملیات با امنیت 

 2 باال تیآستانه عملیات با امن

Home Domain www.kuknos.ir 

 

  

http://www.kuknos.ir/
http://www.kuknos.ir/
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  یکتا ققنوس پارس :و ناشر میزبان

 

 مدیریت اطالعات کاربران -5

 احراز هویت کاربران -5-۱

الزم  .پذیردمیکننده صورت سنجی شماره همراه درخواستسازی کیف توکن از طریق صحتاحراز هویت کاربران به هنگام فعال

 شود تا از نبود حساب برای درگذشتگان اطمینان حاصل شود.می تجدیدساالنه احراز هویت کاربران  صورتبهبه ذکر است که 

 هاطالعات خواسته شد موردنظرعملیات 

 شماره همراه خرید 

 + شبا + تاریخ تولدشماره همراه + کد ملی  فروش )بازخرید(

 خصوصی کاربران حریم -5-2

های شخصی ماند. صیانت از حریم دادهمحرمانه باقی می صورتبهاطالعات هویتی دارنده این توکن نزد شبکه ققنوس و ناشر 

 www.kuknos.irمشی صادره از سوی آن است که در نشانی ذیل قابل دریافت است: موجب خطکاربران شبکه ققنوس به

 و اخطارها ابالغ -5-3

 رسد.به آگاهی همه کاربران می تاو سامانه بی کیف توکن شرکت ققنوس ،های عمومی از طریق تارنمای اختصاصی میزباناطالعیه

شود. ای کاربر موردنظر ارسال میقراردادی برای هریک از طرفین است، منحصراً برهای اختصاصی کاربران که متضمن الزامات پیام

های شده در تارنمای میزبان قرار دهند یا با تلفنهای خود را حسب مورد در گزینه اختصاصی تعبیهتوانند پیامکاربران نیز می

 اری تماس بگیرند.میزبان در ساعات اد

 وکنشفافیت اطالعات مرتبط با ت -5-4

 درآمده است و هرگونه تغییر  bita.kuknos.irتا به آدرس و سامانه بی سپیدنامهکامل در  طوربه BTA اطالعات مرتبط با توکن

 شود. رسانی میناشر اطالع از طریق سایت خصوص این

  

file:///C:/Users/kaveh/Downloads/www.kuknos.ir
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  یکتا ققنوس پارس :و ناشر میزبان

 

 هامسئولیت -6

  در برابر کاربر ناشر میزبان و هایمسئولیت -6-۱

 سپیدنامه و شرح اطالعات توکن روز نگاه داشتنبه -6-1-1

 شده در سپیدنامه توکنپایبندی به ادعای مطرح -6-1-2

 حفظ امنیت اطالعات دریافتی از کاربران در همه مراحل -6-1-3

 موقع و دقیقدهی بهسرویس -6-1-4

 حفظ حریم خصوصی کاربران -6-1-5

 خود تبه روز نگاه داشتن اطالعات موجود در وبسای -6-1-6

 تاانعقاد قرارداد فروش توکن حراجی بی -6-1-7

 های فروخته شده از سوی کاربرانبازخرید بدون کارمزد توکن -6-1-8

 به میزان تقاضای کاربرانتا تامین توکن حراجی بی -6-1-9

 تضمین کیفیت خدمات کیف توکن ققنوس -6-1-10

 هزینه آنتامین پیمان مورد نیاز کاربران در ازای دریافت جداگانه  -6-1-11

 ناشر میزبان و برابر در کاربر هایمسئولیت -6-2

 پیمانهای شبکه ققنوس و توکن مطالعه و پذیرش تمامی شرایط مندرج در سپیدنامه -6-2-1

 تا بی حراجی یهاتوکنناشر حساب ایجاد خط اعتماد بین خود و  -6-2-2

 تاتوکن حراجی بی مطالعه و پذیرش تمامی شرایط مندرج در سپیدنامه -6-2-3

 حفظ اطالعات خود مانند کلید خصوصی -6-2-4

  به شرایط آنانعقاد قرارداد خرید خدمات کیف توکن و عنداللزوم قرارداد خرید پیمان با میزبان و پایبندی  -6-2-5

 پایبندی به الزامات قرارداد خرید با ناشر -6-2-6

 

 

 


