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 1 سپیدنامه

 پیمان 3پایه دارایی و 2ققنوس شبکه

 
 خالصه

 زانمی افزایش راستای ، دربلوکرهیزنج فناوری مزایای از گیریبهره با دارد تالش ققنوس توسعه بنیاد

 از الهام با کندمی تالش ققنوسشبکه  راستا همین در. نماید اقدام منجمد هایدارایی نقدشوندگی

 امالک مانند ،هادارایی 4کردن توکنیزه جهت صرفهبهمقرون و شفاف، امن استالر، بستری شبکه معماری

 عموم به آن ارائه و مجازی و حقیقی هایدارایی سایر و رایج بها، ارزهایگران مالکیت، فلزات تحت

 درون هایتراکنش کارمزد بر مبتنی ققنوس توسعه بنیاد اعضای درآمدی مدل. آورد فراهم خریداران

 اساس بر کارمزدها این تمامی. بود خواهد ققنوس شبکه به دارایی خروج و ورود خدمات کارمزد و شبکه

، انتشارقابل پیمان میلیارد 1 مجموع از. شد خواهد دریافت و محاسبه پیمان نام هب و طال با پشتوانه توکنی

 0۴ و شد خواهد خریداری و کاربران هامیزباندر مراحل عرضه اولیه توسط  آن درصد 4۴ درمجموع

 . شد خواهد منتشر ماهیانه صورتبه باقیمانده درصد

 

 

 اول ویرایش

 1۹۳۱ ماهبهمن
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1
 WhitePaper 

2
قنوس  
ُ
 یونان، اساطیر ایران، اساطیر در که است ایافسانه مقّدس پرندهٔ ( Phoenix: انگلیس ی به و العنقاء: عربی به ،νιξῖΦο: باستان یونان زبان به) ق

 سال زاره اما. ندارد زایش ی و جفتی و تنهاست و نادر مرغی ؤی که شودمی گفته ایافسانه موجود این دربارهٔ  .شده برده نام آن از چین اساطیر و مصر، اساطیر

 رد سوختن با و افروزدمی آتش ی خویش منقار به آمد، اشتیاق و وجد به خویش آواز از چؤن و خواندمی آواز و گشایدمی بال هیزم از بزرگ ایتوده بر ،باریکٔ

 و دانگیجأو نماد هافرهنگ اغلب در ققنوس. شودمی متولد دیگر ققنوس ی آن خاکستر از و سوزدمی و گیردمی آتش بالفاصله که آیدمی پدید ؤی از تخمی آتش

س، .شدهٔاست تلقی دگربار عمر
ُ
قن

ُ
قنوسٔیأق

ُ
ٔیونانیٔکوکنٔؤدرٔاساطیرٔایران،ٔق ٔؤییهندواروپأکلمهٔ ٔهمتایٔ،swanٔقؤچمٔبهٔوκύκνος / kúknosٔٔسمعربٔکلمه 

 .ایست اسطوره مرغان دیگر با آن آمیزهٔ  و چینی مرغ قرقاول، از برآیندی و ترتیب آن شکل که نمایدمی چنینٔؤاستٔفونیکسٔچینی

  
3
 Native Asset 

 .دارایی یک از بخشی یا تمام برای دیجیتالی مالکیت گواهی نوعی صدور 4
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 مقدمه
 از ریحداکث استفاده جهت فناوری، در این فردمنحصربه هایویژگی درک با مختلف بلوک، صنایعزنجیره فناوری معرفی از پس

 سعی و نموده درک را فناوری این هایقابلیت و صنایع، کارکردها سایر از مالی، بیش صنعت بازیگران نیبنیدرا. نمودند اقدام آن

 در شدهانجام گذاریسرمایه کل از مالی صنعت درصدی 0۴ سهم. دارند خود جاری هایچالش رفع جهت در آن از گیریبهره در

 یزهدارایی، توکن مشتری، مدیریت شناسایی همانند هاییحوزه در مالی صنعت. ادعاست این بر گواهی خود ،بلوکزنجیره فناوری

 .است فناوری این از استفاده حال در دیگر موارد بسیاری و المللیبین هایها، پرداختدارایی کردن

 امالک را هادارایی این از بزرگی حجم و منجمد هایدارایی را بانکی نظام هایدارایی از گیریچشم مقدار همواره آمارها اساس بر

 و نقدینگی افزایش مانند خود هایچالش از برخی با مواجهه برای توانندمی جهان هایبانک تمامی. دهدمی تشکیل بانکی مازاد

 و مدیریت. بگیرند بهره امالک همانند ،دارایی پشتوانه با توکن تعریف در آن یهاتیقابل و فناوری این از منجمد هایدارایی

 ایراهبرده از آن نظایر و شدهتوزیع کل دفاتر نظیر لگریتسه هایفناوری از استفاده با سرمایه بازار در گذاریسرمایه هدایت

 .آیندمی حساببه سرمایه بازار در هاآن بازده و جریان افزایش و ایسرمایه هایدارایی انجماد از رفتبرون جهت کلیدی

ت، اس تصرفقابل اموال سایر و رایج امالک، کاالها، ارزهای نظیر ثابت هایدارایی هاآن پشتوانه که رمزارزها از جدیدی نسل راًیاخ

 و اطالعات، تغییرناپذیری ها، امنیتتراکنش ثبت قیمت، سهولت نوسان محدود دامنه. اندقرارگرفته سرمایه بازار موردتوجه

 خرد هایسرمایه جذب برای مناسبی محمل که هستند دارایی پشتوانه با رمزارزهای جذاب خصوصیات نیترمهم از رواییجهان

 هایییدارا تبادل بستر ایجاد هدف با ققنوس بنیاد مؤسسان. اندنموده ایجاد مستغالت و امالک نظیر باال بازده با بازارهایی در

 .اندنموده ققنوس شبکه اندازیراه به اقدام شدهتوزیع کل دفاتر فناوری بر مبتنی

 شدهیمعرف هاستآن رفع پی در ققنوس بنیاد که هاییچالش و سند، مسائل این در مورداستفاده عبارات تعریف از پس ادامه در

 در و تبیین ققنوس حقوقی ساختار و آن توزیع برنامه و درآمدی راهکار، مدل معماری و ها، اجزاءچالش رفع راهکار تشریح با و

 .شد خواهد پرداخته اقدام به دعوت و بندیجمع به نیز سند این پایان
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 تعاریف
 در که شده سازیهمگام و شده گذاریتکثیرشده، اشتراک دیجیتال هایداده بر اجماعی :5شدهتوزیع کل دفتر ●

 ودوج هاداده این بر متمرکزی سازیذخیره یا مدیریت هیچ و است شده گسترده هابنگاه یا مختلف، کشورها هایمکان

 .شودمی روزرسانیبه و نگهداری ،شبکه اعضای موردقبول داده معماری و تفاهم سازوکار اساس بر دفتر این. ندارد

 . است ققنوس شبکه هایمیزبان از متشکل غیرمتمرکز و جمعی نهادی ققنوس بنیاد :ققنوس بنیاد ●

 و سنجینظارت، صحت به نسبت شدهعیتوز کل دفتر فناوری کمک با که ستهامیزبان از شبکه یک :ققنوس شبکه ●

 خصش به لذا است خودمختار و متمرکزغیر ققنوس شبکه. کندیم اقدام خود کاربران عملیات و هاتراکنش کلیه ثبت

 وطمرب تصمیمات و بوده خود هایدارایی بر اعضا مالکیت حق پایه بر آن مراودات تمام. ندارد تعلق حقوقی یا حقیقی

 .بود خواهد هامیزبان ،یدهیرأ مکانیزم اساس بر نیز ققنوس شبکه راهبری به

 بستر بر خود سهامداران وکارهایکسب سازیتجاری و توسعه هدف با که خاص سهامی شرکت یک :ققنوس شرکت ●

 .نیست ققنوس شبکه مدیر فنی ازنظر یا و مالک حقوقی ازنظر شرکت این. است شدهسیتأسققنوس،  شبکه

 :داشت خواهند عهده بر را زیر وظایف هاآن از یک هر که دارند وجود ققنوس شبکه در میزبان نوع دو :میزبان ●

 :ناظر هایمیزبان ○

واهند خ فعالیت شبکه عملکرد ناظر عنوانبهصرفاً  و دارند را شبکه در هاتراکنش مشاهده امکان هامیزبان این

 .گرفت خواهد قرار محلی رگوالتورهای اختیار صرفاً در میزبانی زیرساخت نوع این. کرد

 :پردازنده هایمیزبان ○

 پیشنهادی بسته تهیه در همچنین و داده انجام را ناظر هایمیزبان هایفعالیت کلیه هامیزبان این

 هاتراکنش ثبت برای ققنوس اجماع و سنجیصحت سازوکار همچنین و کل دفتر در ثبت قابل یهاتراکنش

 مشارکت ققنوس شبکه راهبری برای یدهیرأ در توانندمی هامیزبان نیا بر عالوه. داشت خواهند همکاری

 .کنند ذخیره و ثبت خود محلی آرشیو در را هاتراکنش و کرده

 یا امتم برای دیجیتالی مالکیت گواهی کی، آن طی و شودمی انجام میزبان یک توسط که فرآیندی :6کردن توکنیزه ●

 .کندمی تضمین را گواهی آن اعتبار و ، صحتصادرکننده میزبان. شودمی صادر دارایی یک از بخشی

 یا تمام بر توکن یدارنده مالکیت بر و صادرشده میزبان یک توسط که است یدیجیتال گواهی یک :7دارایی توکن ●

 .کندمی داللت دارایی یک از بخشی

 جهت و شدهنیتضم هامیزبان تمام توسط آن نقدشوندگی که در شبکه ققنوس است دارایی یک :8پایه دارایی ●

 دیجیتال دارایی این از همچنین. رودمی کار به ققنوس شبکه در دارایی هایتوکن معامالت تسهیل و گذاریارزش

 .گرددمی استفاده نیز شبکه درون یهاتراکنش هایهزینه پرداخت برای
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 Distributed Ledger Technology (DLT) 

6
 Tokenization  

7
 Asset Token 

8
 Native Asset 
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 ، درشودمی استفاده حساببه دسترسی برای که متناظر عمومی کلید یک و خصوصی کلید یک مجموعه :9کلیدزوج ●

 .شد خواهد ساخته ED25519 رمزنگاری الگوریتم اساس بر دیکلزوج این ققنوس شبکه

 قنوسق شبکه ثبت، به و پردازش میزبان، جهت یک توسط که شودمی گفته عملیات چند یا یک مجموع به :01تراکنش ●

 .شودمی ثبت کل دفتر در ،هامیزباناجماع توسط  از پس و گرددمی اعالم

ند، ک صادر را دارایی هایتوکن تواندمی ،پردازنده میزبانیک  با حمایت کهدر شبکه ققنوس است  حساب یک :00ناشر ●

 اینترنت الزاماً در پردازنده مرتبط،میزبان  توسط صادرشده دارایی هایتوکن مشخصات جزئیات و ناشر مشخصات

 .گردندمی منتشر

 ققنوس شبکه روی بر غیرمتمرکز صورتبه که هادارایی انواع تبادل برای است فضایی :02شدهتوزیع رمزارز صرافی ●

 .نمایند تبادل هامیزبان با یا و یکدیگر با آن در را خود هایدارایی توانندمی کاربران از یک هر که در آن دارد قرار

 هب نسبت توانندمی کلیدها مالکان ،آن طریق از .است کاربران هایحساب کلیدزوج مدیریت برای ابزاری :03پول کیف ●

 .نمایند اقدام شبکه هایتوکن دریافت و نگهداری، ارسال

 شبکه تراکنش یک درون باید و نیست کل دفتر در ثبت قابل ییتنهابه است، که ققنوس شبکه در عملی :عملیات ●

 .دناشب داشته ققنوس هایحساب بر غیرمالی و مالی آثار تواندمی ققنوس شبکه در رایج هایعملیات. شود ثبت ققنوس

 عیار خواهد بود. 24سوت طالی  ۹۴. هر پیمان دارای پشتوانه نامیممیدارایی پایه شبکه ققنوس را پیمان  پیمان: ●

 یک پیمان خواهد بود. 10-7نام دارد و مقدار آن  (Peanutsپیناتس ) واحد خرد پیمان،  پیناتس: ●

 

  

                                                 
9
 Key Pair 

10
 Transaction 

11
 Distributer 

12
 Exchange 

13
 Wallet 
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 مسئله بیان
 :است زیر شرح به هاستآن رفع پی در ققنوس که هاییچالش و مسائل نیترمهم

 توکن انواع عرضه برای منعطف و چابک پلتفرم یک وجود

 مالی مؤسسات به را امکان ، اینبلوکزنجیره بر مبتنی یهاشبکه در اطالعات پایداری و یریاعتمادپذشفافیت،  همچون مزایایی

 برای را تریمتنوع محصوالت و نموده عرضه توکن قالب در را مختلف هایدارایی از ایمجموعه بتوانند تا دهدمی اعتباری و

 انواع و تبادل تعریف امکان بدون محدودیت برای اعضا، که چابک و منعطف زیرساخت یک تأمین. آورند فراهم خود مشتریان

 .است ققنوس شبکه از جامعه انتظارات دیگر باشد، از مقدور آن روی بر توکن

 منجمد هایدارایی نقدشوندگی

 محقق مالکین برای هادارایی آن محل از انتفاع امکان که شودمی اطالق هادارایی از دسته آن به غیرمولد یا 14منجمد هایدارایی

 حجم که دهندمی تشکیل منجمد هایدارایی را بانکی نظام هایدارایی از یتوجهقابل بانکی، مقدار آمارهای اساس بر. نباشد

 این ارزش کشورها برخی در. اندکرده ایجاد بانکی مازاد امالک و هابانک به دولت بدهی منبع دو را هادارایی این از بزرگی

 حدودم بسیار هاآن فروش امکان جهیدرنت و بوده اندک شدتبه بازار این بالقوه خریداران که باالست حدی به بانکی هایدارایی

 بزرگ اندازه چه تا هاآن مالی هاینظام در منجمد هایدارایی نسبت به کشورها اقتصاد حجم اینکه بر بنا شرایط این در. است

 دتوانمی منجمد هایدارایی این خرید برای جهانی بازارهای به اتصال یا و مردم خرد هایسرمایه تحریک مانند باشد، راهکارهایی

 .کارآمد و شفاف زیرساختی و سازوکار باوجود مگر گرددنمی محقق امر این که باشد سازچاره

 خرد هایسرمایه ارزش حفظ

 مسکن همانند مولدی هایحوزه به مردم عموم خرد هایسرمایه هدایت و گردآوری نظارت، برای قابل و شفاف ساختاری وجود

 غیر هایبخش یسوبهسوداگری،  هدف با و شرایط به ، بستههدفمند ریغ و پراکنده سرمایه این شودمی باعث تولیدی صنایع و

 هایسرمایه همان رفت هدر ،درنهایت و بازارها آن در شدید نوسانات ایجاد از و نشده منحرف خودرو و طال، ارز بازار مانند مولد

 .گردد جلوگیری خرد

 بودن دسترس در و شفافیت، تغییرناپذیری افزایش

 برای شتال. هستند روبرو یریپذیدسترس و شفافیت، تغییرناپذیری چالش سه با همواره متمرکز هایمعماری بر مبتنی خدمات

 نظارت امکان داده خصوصی حریم شده، حفظ شفافیت از بخشی رفتن دست از به منجر اطالعات یکپارچگی و امنیت حفظ

 تقدر افزایش جهت متمرکز سرورهای در هاداده تجمیع و است شده سیستم فسادپذیری به منجر امر این که کاسته را خارجی
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 Frozen Assets 
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. گرددمی خدمات پذیریدسترسی کاهش درنتیجه و15 شکست تکین نقطه ایجاد به منجر مقررات با تطبیق و خدمات مدیریت

 .نیستند مستثنا امر این از نیز بانکی متمرکز هایسامانه

 حفظ دلیل به عمومی نظارت امکان نبود و هاسامانه این در اطالعات یکپارچگی متمرکز، حذف مالی هایسامانه امنیت تأمین

 عاتاطال تغییر امکان و شفافیت، فساد نبود چالش با همواره متمرکز مالی هایسامانه که است شده داده، باعث خصوصی حریم

 .باشند همراه مرکز در شکست تکین نقطه وجود و

 مشتری هویت احراز روند تسهیل

 تمامی که است شده موجب امر همین. است غیرممکن مشتریان هویت احراز و شناسایی از پیش مالی خدمات از بسیاری ارائه

 هایسامانه در آن درج و کاربران هویتی اطالعات دریافت به بانکی، نسبت خدمت هرگونه ارائه از پیش مالی مؤسسات و هابانک

جهانی،  احوالثبت سازمان همانند جهان در مرکزی نهاد یک توسط افراد شناسایی خدمت ارائه عدم. نمایند اقدام خود اطالعاتی

 هایالشچ و اجتماعی هایشبکه نظیر افراد هویت تعیین برای اتکاقابل ابزارهای کشورها، تعدد مقررات و قوانین یکپارچگی عدم

 حضارا مستقل، با صورتبه بانک هر شده باعث یکدیگر با هابانک مشتریان هویتی اطالعات گذاریاشتراک زمینه در حقوقی

 امر این هک نماید اقدام خود مشتریان شناخت فرآیند تکمیل به نسبت رأساًوی،  هویتی اطالعات کپی دریافت و بانک به مشتری

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

 .دارد همراه به را مشتریان از
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 حلراه
مستقل،  1۱انشعاب یک قالب در« 10استالر» شدهتوزیع دفاتر فناوری از استفاده فوق مسائل حل برای ققنوس پیشنهادی حلراه

 خواهند قنوسق بنیاد مؤسسین ققنوس شبکه اولیه میزبانان. باشدمی شبکه در ناشران توسط مختلف هایتوکن انتشار امکان با

 هشبک پایه دارایی. دارند را فعال هایمیزبان از نیمی از بیش آراء اخذ با جدید هایمیزبان افزودن امکان زادرون طوربه که بود

 در. ستا شدهیطراح بازار هاینوسان کنترل و مسئله نیازهای به پاسخگویی برای طال پشتوانه با که دارد نام« 18پیمان» ققنوس

 فراهم ناشران برای دارایی پشتوانه با هایتوکن تعریف منجمد، امکان هایدارایی نقدشوندگی افزایش هدف با ققنوس پلتفرم

 :است شده فهرست ققنوس پلتفرم امکانات ادامه در. است

  

 خرد هایگذاریسرمایه و معامالت تسهیل جهت پلتفرم در شدهتوزیع رمزارز صرافی وجود  ●

 هامیزبان متبوع قانونی قلمرو در ارایید انواع کردن توکنیزه امکان ●

 شدهتوزیع کل دفاتر فناوری تغییرناپذیری و شفافیت برهیتک ●

 کاربر مستقیم مدیریت با آن سازیتجاری و اعضا مشارکت طریق از مشتری شناخت فرآیند تسهیل ●

 

 ققنوس توسعه بنیاد توسط راهکار دو شودنمی داده پوشش استالر توسط که جدیدی یهادرخواست پوشش منظوربه

 عدم ورتص در و بوده اولویت در شدهییشناسا جدید نیازهای اساس بر استالر اکوسیستم و هسته توسعه. است شدهینیبشیپ

 دوم راهکار عنوانبه 1۳متقاطع زنجیره اندازیراه و هاپلتفرم سایر از یریگبهرهاستالر،  معماری در جدید یهاتوسعه ینیبشیپ

 .بود خواهد مدنظر
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 Stellar 
17

 Fork 
18

 PayMon 
19

 Cross-Chain  
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 حلراه جزئیات

 فنی مشخصات

 نموده راهمف را ققنوس بنیاد سوی از شدهمطرح کنونی هایینیازمند  شدهتوزیع کل دفاتر فناوری از گیریبهره با ققنوس شبکه

 .است

 شبکه معماری

 سازیپیاده استالر شبکه مبنای بر و بلوکزنجیره فناوری سازیویژه با که است 2۴عمومی و بامجوز شبکه یک ققنوس شبکه

 .است شدهداده نمایش زیر تصویر در ققنوس شبکه کالن معماری. شد خواهد

 

 
 ققنوسمعماری کالن شبکه  -1شکل                                            

 گره یک هسته به هاسرویس واسط طریق از گرددمی فراهم هامیزبان توسط که کاربردی هایمعماری، برنامه این اساس بر

 .دهندیم تشکیل را ققنوس شبکه هم کنار در ققنوس هایهسته. گردندمی متصل ققنوس 21فعال

 زاماتال سازیپیاده دارایی، امکان دریافت و ارسال زمان در که است یاگونهبهدیجیتال،  دارایی یک دریافت و ارسال تعاملی مدل

 یک و کنندهارسال میزبان ساختارِ یک مفهومی هایمدل زیر تصویر دو در. گرددمی فراهم 2۹انطباق و 22ییشوپول با مبارزه

 .است شدهگذاشته نمایش به کنندهافتیدر میزبان

                                                 
20

 Public-Permissioned 
21

 Active Node 
22

 Anti Money Laundering (AML) 
23

 Compliance 
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 کنندهارسال میزبان مفهومی مدل -2شکل   

  

 

 کنندهافتیدر میزبان مفهومی مدل -۹شکل

 ققنوس شبکه اجزای

 دلم با متناسب تواندمی هامیزبان از یک هر است بدیهی. است شدهیمعرف ققنوس اکوسیستم دهندهلیتشک اجزای ادامه در

 . نماید اقدام اجزا این آوردن فراهم به نسبت خود تجاری

 24هسته سرویس -1

 هاگره ایرس با کل، ارتباط دفتر از محلی نسخه یک مدیریت آن اصلی وظایف و است ققنوس شبکه فقرات هسته، ستون سرویس

 ثبت جهت 25اجماع در و نموده بایگانی ایجاد تواندمی نیز اختیاری صورتبه است؛ البته شبکه هایگره سایر با ماندن همسان و

 .نماید شرکت نیز هاتراکنش

                                                 
24

 Core Service 
25

 Consensus 
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 :است ذیل شرح به هسته سرویس اصلی اجزای

● 20KCP : استالر اجماع الگوریتم بر مبتنیپروتکل اجماع ققنوس (SCP )است. 

● Herder: است هسته هایسرویس سایر و ققنوس اجماع الگوریتم بین واسط. 

● Overlay :دارد بر عهده را هاآن وضعیت آخرین از اطالع و هاآن با اطالعات ها، تبادلگره سایر با ارتباط برقراری. 

● Ledger :به را اجزا سایر رخدادهای همچنین. کندمی فراهم اجماع الگوریتم به ارائه جهت را هاتراکنش مجموعه 

 .است دارعهده نیز را بایگانی و 2۱ذخیره لیست در را هاتراکنش بسته درج وظیفه عنصر این. کندمی منتقل شبکه

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

● Bucket List :جهتهاآن هش کنترل و هادیسک مدیریت وظیفه. است تأییدشده دفاتر برای سازیذخیره منبع ، 

 .دارد بر عهده نیز را تکرار از ممانعت

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

 28واسط سرویس -2

 واسط سرویس. آوردمی فراهم را ققنوس شبکه به مشتری یافزارهانرم اتصال جهت الزم هایAPI واسط، مجموعه سرویس

 . نمایدمی تسهیل را ققنوس بر مبتنی افزارهاینرم توسعه شرایط و قرارگرفته کاربردی هایبرنامه و هسته هایسرویس مابین

 2۳پل سرویس -۹

 یک ایهحساب با مرتبط پل، کلیدهای سرویس در. است انطباق سرویس سازیپیاده جهت شده تسهیل واسط پل، یک سرویس

 جامان بداند مجاز را تراکنش انجام شرایط انطباق سرویس کهیدرصورت و گرددمی ذخیره کاربردی برنامه یک یا و وکارکسب

 . پذیردمی صورت خودکار صورتبه پل سرویس طریق از تراکنش

 ۹۴انطباق سرویس -4

 که الزاماتی ازجمله. گرددمی فراهم سرویس این در میزبان یک بر حاکم رگوالتورهای شرایط با انطباق سازیپیاده مسئولیت

 ایجاد قطری از سرویس این حقیقت در. است ییشوپول با مبارزه با مرتبط هایکنترل گردد سازیپیاده سرویس این در تواندمی

 ادرص تراکنش صدور شرایط، مجوز احراز صورت در و نموده بررسی را تراکنش یک انجام قانونی شرایط ،میزبان دو بین تعامل

 .شد خواهد

                                                 
26

 Kuknos Consensus Protocol (KCP) 
27

 Bucket List 
28

 Interface Service 
29

 Bridge Service 
30

 Compliance Service 
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 ۹1یدهآدرس سرویس -5

 هایآدرس ساختار. آوردمی فراهم ققنوس شبکه واقعی هایآدرس به را انسان برای فهمقابل هایآدرس تبدیل امکان سرویس این

 تبدیل کلیدزوج با متناظر هایآدرس به سرویس این در که بود خواهد user*domainname.com صورتبه فهمقابل

 .شد خواهد

 ۹2تبدیل سرویس -0

 لذا. نمود خواهد فراهم را هادارایی انواع تبدیل امکان که دارد وجود غیرمتمرکز شدهتوزیع تبدیل زیرساخت یک ققنوس در

 اقدام هشبک در موجود یهادارایی انواع تبدیل جدول تابلو ایجاد به نسبت بازار شرایط اساس بر دارایی هایتوکن صادرکنندگان

 . نمود خواهند

 
 ققنوس شدهتوزیع تبدیل سرویس مفهومی مدل -4شکل   

  

 خواهد در دسترس https://dex.kuknos.org آدرس در ققنوس تبدیل سرویس به اتصال جهت اولیه گرافیکی واسط

 اوتمتف گرافیکی واسط یک توسعه به اقدام خود مشتریان به ویژه خدمات ارائه جهت تواندمی هامیزبان از یک هر بود؛ البته

 . نماید

 ۹۹بایگانی سرویس -۱

 غیر ایگانیب ساخت صرفاً جهت و است ارتباط در مستقیم صورتبه هسته بایگانی سرویس با که است کوچکی ابزار سرویس این

 . داشت خواهد کاربرد شبکه به متصل

                                                 
31

 Federation Service 
32

 Exchange Service 
33

 Archive Service 
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 ۹4ققنوس پول کیف -8

 حدودیتم مقوله این در و نمایند پول کیف ابزار ارائه به اقدام خود مشتریان نیاز اساس بر توانندمی ققنوس هایمیزبان از یک هر

 نموده استاندارد ابزار یک ارائه به اقدام ،پول کیف یک امکانات از کلی ایده یک ارائه منظوربه ققنوس شرکت. ندارد وجود خاصی

 .بود خواهد در دسترس https://www.kuknos.org/wallet تیساوب در که است

 ۹5ققنوس داشبورد -۳

 این .داشت خواهد وجود کل دفتر یا تراکنش یک جزئیات و هامیزبان وضعیت شبکه، مشاهده پایش ققنوس، امکان داشبورد در

 .بود خواهد در دسترس https://dashboard.kuknos.org آدرس طریق از سرویس

  

 ۹0ققنوس آزمایشگاه -1۴

 را زارافنرم توسعه از قبل مختلف هایایده آزمودن امکان که است ققنوس تست شبکه به متصل ابزار یک ققنوس آزمایشگاه

 جهت. است شدهفراهم سرویس واسط هایAPI توسط شدهارائه هایسرویس کلیه آزمودن امکان ابزار این در. نمایدمی فراهم

 . شود مراجعه https://www.kuknos.org/lab آدرس به ابزار این به دسترسی

 هامیزبان استقرار و ققنوس تست و اصلی شبکه -11

 توسعه و آزمون، آموزش بستر عنوانبه آزمایشی شبکه که است جادشدهیا ۹8حقیقی و ۹۱آزمایشی شبکه دو ققنوس بنیاد در

 .شد خواهد گرفته کار به نوآورانه هایایده

 .است شدهفراهم ققنوس مؤسسین توسط آن میزبانی زیرساخت و بوده اینترنت بر ، مبتنیققنوس شبکه ارتباطی بستر

 

                                                 
34

 Kuknos Wallet 
35

 Kuknos Dashboard 
36

 Kuknos Laboratory 
37

 Test-Net 
38

 Live-Net 
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 با یکدیگر هامیزبانارتباط نودهای  -5شکل                  

  

میزبان،  نقش مؤسسین، در از یک ، هرشودیم برداشته مؤسسین توسط که ققنوس پویای و حقیقی شبکه ایجاد نخست گام در

 سرویس ۹ یک هر که میزبان 0 با اولیه شبکه. نمایدمی فراهم شبکه ایجاد جهت مختلف ۹۳داده مرکز سه در را فعال گره ۹

 . کرد خواهد کار به آغاز دارند فعال هسته

 دسترسی امکان که بود خواهد مشاهدهقابل https://git.kuknos.org سایت در ققنوس هایسرویس منبع کدهای مخزن

 بتنس هاسرویس منبع کد به دسترسی با توانندمی جدید هایمیزبان. گرددمی ، فراهماحرازشده هایمیزبان صرفاً برای آن به

 .نمایند اقدام خود سرویس اندازیراه و هاآن نمودن کامپایل به

 کاربردی برنامه سازیمجازی فناوری شبکه، از رسانی بروز تسریع همچنین و هامیزبان هایسرویس اندازیراه در تسهیل جهت

. است شدهفراهم میزبان هایسرویس اندازیراه جهت ازیموردن هایContainer مجموعه و شدهاستفاده Docker ابزار و

 آدرس در ققنوس هایسرویس برای شده سازیمجازی هایزیرساخت به دسترسی مخزن

https://repository.kuknos.org خود سرویس اندازیراه در تسریع جهت توانندمی هامیزبان و است شدهینیبشیپ 

 .نمایند اقدام موردنیاز هایContainer دریافت به نسبت مخزن این از

 ققنوس شبکه اعضای فنی هاینقش

 ققنوس مؤسسین

 تست شبکه و اصلی شبکه اولیه هسته ایجاد برای الزم سرمایه که هستند ققنوس شبکه هایمیزبان سری مؤسسین، اولین

 و ایجاد به اقدام نانیاطمقابل و شدهتوزیع فرآیندی ققنوس، طی مؤسسین. اندکرده اندازیراه را آن و نموده فراهم را ققنوس

 ینا آزادسازی و عرضه شرایط ققنوس شبکه اقتصادی مبانی و حقوقی الزامات با متناسب و اندنموده 4۴داخلی پایه دارایی انتشار

 .اندنموده فراهم را پایه دارایی

                                                 
39

 Data Center 
40

 Native Asset 
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 در دسترس https://www.kuknos.org/paymon آدرس در ققنوس شبکه داخلی پایه دارایی انتشار فرآیند جزئیات

 برای دسترسی شرایط و داشت نخواهند آتی هایمیزبان سایر به نسبت ارجحیتی و اولویت هیچ مؤسسین فنی لحاظ به. است

 .بود خواهد هامیزبان سایر مثل ایشان

 میزبان

 از را میزبان، خدماتی نوع با متناسب و گردندیم متصل ققنوس شبکه به پردازنده و ناظر پردازنده نوع دو در ققنوس هایمیزبان

 در یزبانم یک کلی عناصر و اجزا. ندینمایم عرضه خود مشتریان و کاربران به را متقابالً خدماتی و نموده دریافت ققنوس شبکه

 هایمیزبانو همچنین لیست  هامیزبانو اختیارات  هامسئولیتاطالعات تکمیلی در خصوص  .است شدهمیترس معماری بخش

 مشاهده نمایید. https://www.kuknos.org/anchorتوانید در آدرس میرا فعال 

 دارایی توکن ناشران

 شبکه رد مستقلی فنی زیرساخت و نمایندمی استفاده هامیزبان هایزیرساخت از فنی لحاظ به ققنوس در دارایی توکن ناشران

 ینب مشخصی قراردادهای در میزبان و ناشر بین حاکمیتی و اقتصادی هایمسئولیت و حقوقی رابطه. داشت نخواهند ققنوس

 فرم تکمیل هب نسبت میزبان، ناشر بستر روی بر ناشر فنی، ایده سازیپیاده امکان از اطمینان منظوربه. شد خواهد تبیین ایشان

 ارزیابی اساس بر میزبان و نمایدمی اقدام دارد وجود https://www.kuknos.org/issuer آدرس در که ناشرین ویژه

 . نمایدمی فراهم را شدهمطرح یهاییدارا توکن صدور اجازه خود

 ققنوس کاربران

 شدهراهمف امکانات اساس بر و شده متصل شبکه این ققنوس، به شبکه هایمیزبان از یک هر طریق از توانندمی ققنوس کاربران

 شدهفتعری امضاهای و حسابشماره اساس بر ققنوس شبکه هسته در کاربران است بدیهی. نمایند فعالیت به ، اقدامهاآن توسط

 رانکارب. است اهمیت حائز بسیار ایشان توسط کاربران خصوصی کلیدهای از صیانت لذا و گردندمی شناسایی حساب آن در

 هاروش این. آوردیم وجود به آن کاربران برای را KYC حوسط خود امر این که شوندمی شناسایی های زیرروش به ققنوس

 :از اندعبارت

 .گرددمی فراهم هامیزبان از یکی توسط که عمومی کلید یک معادل ققنوسی آدرس  ●

 ققنوسی عمومی کلید یک برای دشدهییتأ ایمیل آدرس  ●

 ققنوسی عمومی کلید یک برای دشدهییتأ همراه تلفن شماره  ●

 41ققنوسی عمومی کلید یک برای بانک در حضوری هویت احراز ●

                                                 
 شد خواهد عرضه KYCT عنوان با خاص توکن ققنوس، یک در مشتریان بانکی هویتی اطالعات شدهتیریمد و امن گذاشتن اشتراک به  خصوص در 41

 .شد خواهد ارائه عنوان همین با مجزایی سپیدنامه در آن جزئیات که
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 اقتصادی مشخصات

  پشتوانه طالی نگهداری و پیمان توزیع و صدور ساختار

 .گرددمی منتقل توزیع هایحساب به و صادرشده پشتوانه فاقد پیمان میلیارد یک تعداد شبکه کار به شروع زمان در ●

 کنندهعرضه میزبان توسط توزیع زمان در که است (۳۳5)استاندارد  عیار 24طالی  سوت ۹۴ پیمان هر طالی پشتوانه ●

 .است شدهنیمع شفاف صورتبه پشتوانه اطالعات نگهداری شرایط. شد خواهد تأمین

 وزیعت امکان. دارند شدهفیتعر امضای آن در« ققنوس بنیاد اعضای کلیه» و بوده امضایی چند پیمان توزیع هایحساب ●

 .بود خواهد مقدور هامیزبان  ٪51حداقل  تأیید با بازار به پیمان

 :بود خواهد حساب چهار سپیدنامه در شدهمشخص توزیع برنامه با متناسب توزیع هایحساب ●

 پردازنده هایمیزبان ویژه اولیه عرضه ،2۴٪ ○

 عمومی کاربران ویژه اولیه عرضه ،15٪ ○

 شبکه فعالیت اساس بر شناور صورتبه ماهیانه عرضه ،0۴٪ ○

 مؤسس تیم ،5٪ ○

 پیمان توزیع چارچوب و شرایط

 پردازنده هایمیزبان ویژه اولیه عرضه ،21٪ ●

 .بود خواهد ارائهقابل شبکه اولیه هایمیزبان به پیمان میلیون 5 حداکثر و میلیون 1 حداقل ○

 .شد خواهد تأمین میزبان توسط توزیع از قبل کیلوگرم 15۴ تا کیلوگرم ۹۴ میزان به پشتوانه طالی ○

 .بود خواهد 1۴/2/۳8 تاریخ تا 1۴/11/۳۱ تاریخ از اولیه عرضه این زمان ○

 .بود خواهد ازینشیپ پردازنده میزبان عمومی شرایط تأمین ○

 عمومی کاربران ویژه اولیه عرضه ،05٪ ●

 .بود خواهد ارائهقابل افراد به پیمان 2۴۴۴۴ حداکثر و 1۴۴۴ حداقل ○

 توسط افراد طالهای نگهداری و ارزیابی و شد خواهد تأمین پیمان خریدار افراد توسط پشتوانه طالی ○

 .پذیردمی انجام فعال هایمیزبان

 حداکثر که بود خواهند داد، مجاز خواهند انجام را افراد طالی نگهداری و ارزیابی عملیات که هاییمیزبان ○

 .نمایند دریافت پیمان قالب در کارمزد درصد نیم میزان به

 .بود خواهد 1/0/۳8 تاریخ تا 1/۹/۳8 تاریخ از اولیه عرضه این زمان ○

 .شد خواهد اعالم کاربران به محلی قوانین با مطابق هامیزبان توسط KYC شرایط تأمین ○

 شبکه فعالیت اساس بر شناور صورتبه ماهیانه عرضه ،61٪ ●

 .بود خواهد 1/0/۳8 تاریخ از اولیه عرضه این زمان ○

 .بود خواهد ازینشیپ پردازنده میزبان عمومی شرایط تأمین ○
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 :شد خواهد محاسبه زیر فرمول طریق از شبکه توسط ماه در عرضهقابل پیمان حداکثر ○

 

 ماهیانه کل عرضه=  فعال میزبان * تعداد 1۴۴۴۴۴( * 1ماهیانه( + یرأ کل/صادرشده پیمان کل)) 

 

 :شد خواهد محاسبه زیر فرمول از میزبان هر توسط عرضهقابل پیمان میزان حداکثر ○

 

 میزبان به ماهیانه عرضه = سقف 1۴۴۴۴۴( *  1میزبان( + ماهیانه یرأ/ ماهیانه یرأ کل)) 

 

 مؤسس تیم ، 5٪ ●

 .بود خواهد مقدور جزئی صورتبه و مؤسس تیم ٪۱۴ حداقل یرأ اساس بر عرضه این زمان ○

 دیهیب. پذیردمی صورت میزبان چند یا یک با توافق طریق از یا مؤسس تیم توسط پشتوانه طالی تأمین ○

 .شد خواهد تأمین پشتوانه طالی بازار به شدهعرضه پیمان میزان با متناسب است

 

 هدخوا تأمین عرضه میزان با متناسب که بوده هامیزبان بر عهده، شدهعرضه جدید هایپیمان پشتوانه طالی تأمین ●

 . شد

 هاآن. داد خواهند انجام DEX طریق صرفاً از و خود جریان در هایپیمان از را بازار به پیمان عرضه و ، فروشهامیزبان ●

 دیدج پشتوانه طالی تأمین به نسبت ماهیانه فروش میزان ققنوس، به توزیع هایحساب از پیمان مجدد دریافت جهت

 بنیاد. نمود خواهند ارسال خرید درخواست ققنوس بنیاد متناسب، به جدید هایپیمان دریافت جهت و نموده اقدام

 از مانپی عرضه و یآزادساز به جدید، نسبت پشتوانه طالی تأمین ادله و میزبان فروش سوابق مشاهده با نیز ققنوس

 .نمود خواهد اقدام هامیزبان به توزیع هایحساب

 جهو و نموده محلی، توکنیزه قوانین چارچوب در را رایج ارز یک تا مجازند هامیزبان، هامیزبان توسط فروش فرآیند در ●

 اقدام DEX در خرید به نسبت توکنِ ارزِ رایج طریق از تواندمی مشتری. نمایند عرضه مشتری به آن ازای در را رایج

 .نماید

 :بود خواهد زیر شرایط با مطابق و Offer قالب ، درDEX در هامیزبان توسط پیمان عرضه نرخ ●

 

 میزبان توسط عرضه = نرخ1۰۴5محلی( *  رایج ارز قیمت به طال سوت ۹۴نرخ ) 

 

 .بود نخواهد قاعده این تابع پیمان روی بر DEX در ققنوس کاربران و اعضا سایر معامالت نرخ: تبصره ●

 توزیع فرآیند در تا نمایدمی انگیزه ایجاد هامیزبان برای که است پیمان صدور کارمزد معادله در مشاهدهقابل 5٪ ●

 .نمایند مشارکت پیمان

 .تداش خواهد بر در را شبکه کارمزد ققنوس، صرفاً پرداخت شبکه در موجود دیگر توکن هر به پیمان نمودن تبدیل ●

 یاراخت در آن کارمزد تعیین و بوده مجاز هامیزبان از آن معادل طالی گرفتن تحویل معنای پیمان، به توکن بازخرید ●

 خواهد ارسال ققنوس بنیاد نزد« پیمان بازخرید حساب» به است شده بازخرید که توکنی است بدیهی. است هامیزبان

 .شد
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 پیمان پشتوانه طالی نگهداری شرایط

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

 گردد:پیشنهاد می هامیزبانجهت پایش عمومی طالی پشتوانه شرایط زیر به  ●

 ترازوی دیجیتالی با دقت یک سوت گذاشته شود. طالی پشتوانه بر روی یک یا چند ○

رازوها قرار ت نهیزمپسشبکه تلویزیونی خبری محلی باشد در  کنندهپخشدائمی  صورتبهیک تلویزیون که  ○

 داده شود.

دوربین متصل به شبکه عمومی )اینترنت( که تصویر مناسبی از تلویزیون و ارقام مندرج در ترازوها دریافت  ○

 میزبان نمایش داده شود. تیساوبشده و خروجی آن در  اندازیراهنصب و  کندیم

 .گردد منتشر میزبان توسط آن بیمه اسناد و گشته ضرورتاً، بیمه میزبان دارایی عنوانبه پشتوانه طالی ●

 ازرسیب شرایط همچنین. نماید انتخاب بازرس عنوانبه را وابسته غیر و معتبر ثالث شرکت یک تا شود موظف میزبان ●

 .گردد احراز بازرس شرکت این توسط پشتوانه طالی کفایت کنترل و مستمر

 

 پیمان توزیع و صدور هایحساب ساختار -0شکل 
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 شبکه اعضاء درآمدی دلم

 :کرد خواهد درآمد ایجاد زیر منابع از ققنوس شبکه

 

 ققنوس، که شبکه در شدهانجام عملیات هر بابت (ریال 2۴حدود )  پیناتس 1۴۴۴ کارمزد ، دریافتعملیات کارمزد ●

 .گرددمی تقسیم هامیزبان بین هفته هر مساوی طوربه

 کاربران به تراکنش انجام از قبل و شدهمشخص هامیزبان توسط که ققنوس اکوسیستم به 42برداشت/ واریز کارمزد ●

 .شد خواهد یرساناطالع

 صورتبه که است پشتوانه طالی از سال در ٪1 میزان پیمان، به پشتوانه طالی از نگهداری و امنیت تأمین هزینه ●

 .گرددمی پرداخت هامیزبان به و محاسبه هفتگی

 حکمرانی و حقوقی مشخصات

 ققنوس شرکت حکمرانی و حقوقی ساختار

 ساسا بر جمهوری اسالمی ایران کشور تجارت قانون طبق خاص سهامی شرکت ثبت به مربوط الزامات رعایت با ققنوس شرکت

 قوقح و مسئولیت ، حدودینقد ریغ و نقدی هایآورده و سرمایه میزان. شد خواهد ایجاد گانهپنج اعضای بین مشارکت نامهتوافق

 اریبرگز به مربوط ترتیبات. بود خواهد اعضاء یهمه مصوب نامهاساس اساس بر گیریتصمیم ترتیبات نیز و اعضا از یک هر

 .بود خواهد کشور محل ثبت مقررات و قوانین اساس بر مالی اطالعات سازیشفاف و مجامع

 

 ققنوس بنیاد حکمرانی و حقوقی ساختار

. است دهشثبت کشور قوانین حاکمیت تحت و جمهوری اسالمی ایران کشور در که است یرانتفاعیغ موسسه ققنوس، یک بنیاد

 خدمات سترب ایجاد به متعهد بنیاد. باشدیم آن اساسنامه رعایت با و آرا اکثریت یرأ اساس صرفاً بر ققنوس بنیاد حکمرانی اصول

 ایشان معنوی و مادی حقوق رعایت و اعضا و مشتریان خصوصی حریم حفظ نیز و خدمات کیفیت سطح و امنیت رعایت و

 ربراب دسترسی و اعضاء برابری و هاآن تمامیت و جامعیت و هاآن پذیریاحراز و اطالعات یکپارچگی به مربوط قواعد. باشدیم

 .است ققنوس بنیاد بر حاکم اصول از خدمات به ایشان

 برداریبهره ضوابط

 عضاا اکثریت تصویب به که شد خواهد تعیین مصوب جداگانه ضوابط طبق خدمات از یک هر از برداریبهره و مشارکت شرایط

 . رسید خواهد
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 اقدام به دعوت و بندیجمع
آن،  زا استفاده و یریکارگبه ترویج و پیمان خرید و ققنوس اکوسیستم به جدید بازیگران ورود جهت عمومی فراخوان منظوربه

 .گردید خواهد ارائه پیمان منابع از فراخوان، بخشی هر در و منتشرشده زیر عناوین با هاییاطالعیه

 پیمان خرید به دعوت ●

 پیمان پذیرش به دعوت ●

 جدید هایمیزبان ورود به دعوت ●

 جدید یهاتوکن ناشران ورود به دعوت ●

 


