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 مقدمه

های دبیرخانه بنیاد ققنوس و در راستای فعالیت عنوانبه ققنوس پارس کتای شدهعیتوز یو مال یاطالعات یهایشرکت فناور

غازین گزارش دبیرخانه شامل کند. بخش آرا تقدیم می 1400در سال  شدهانجامابالغی بنیاد ققنوس و سپیدنامه، گزارشی از اقدامات 

سعه ، توشدهدادهاز طرف دبیرخانه برای بنیاد، پایش شبکه از طریق ابزارهای نظارتی توسعه  شدهانجامهای فنی مواردی از فعالیت

ت. ها به پذیرش میزبانی اسهای احتمالی آینده و ترغیب آنکاربردهای شبکه و گسترش شبکه ققنوس از طریق مذاکرات با میزبان

ی و تبلیغاتی این رسانیآگاههای است، فعالیت شدهپرداختهکه در بخش نخست این گزارش به آن  شدهانجامهای از دیگر فعالیت

 بنیاد است. در انتهای این بخش، گزارش مالی بنیاد ققنوس نیز آورده شده است.

ی مختلف فنی، توسعه هاجنبهست. این برنامه از پیشنهاد داده شده ا 1401در بخش بعد، برنامه دبیرخانه بنیاد برای سال 

برای تحقق این برنامه آورده شده است که در قالب  ازیموردنتوجه است. در انتهای برنامه مزبور، بودجه  درخورو حقوقی  وکارکسب

 . گرددیمحق عضویت از اعضای بنیاد اخذ 

 دبیرخانه  1400عملکرد  1

های مختلف ها در بخشدهد این فعالیترا پوشش می 1400نه بنیاد ققنوس در سال های دبیرخاگزارش پیش رو اهم فعالیت

 های حقوقی است.های دیجیتال مارکتینگ و فعالیتهای جدید، فعالیتفنی، توسعه بازار، پذیرش میزبان

 های حوزه فنیفعالیت 2.1

 شده در هسته شبکههای انجامتوسعه 1.1.1

 د ش یسازآمادهدر شبکه ققنوس  یریکارگبه ینسخه شبکه استالر برا نیوس: آخرهسته ققن 17.3.0 شیرایو یسازآماده

ناشر  اتیعمل نیاست. با استفاده از ا Clawback اتیاضافه شدن عمل یقبل هنسخه نسبت به نسخ نیا رییتغ نیترمهم

ده شبازگرداند. توکن خارجکاربر خارج کرده و به حساب خود  ابمنتشرشده توسط حساب خود را از حس یهاتوکن تواندیم

پرچم  استفاده است که قابل یدر صورت یژگیو نی. استیاستفاده نو قابل شودیصورت سوزانده م نیبه ا

AUTH_CLAWBACK_ENABLED باشد. شده میحساب ناشر تنظ یبرا 

 یبر فضا تواندیاست که م یدیجد یهاتیقابل یدارا استالرپروتکل  13: نسخه 13 یهاشیرایپروتکل و نسخه به و یارتقا 

  د.یرا برطرف نما نیشیمشکالت پ یوکار اثر گذاشته و برخکسب

 Fee Bump: تیاضافه شدن قابلبه توانیجمله م نیاز ا Fee bump  اشاره کرد که مطابق باCAP-15  شبکه استالر

نوز در که ه یاامضاشده شیاز پ یهانشتراک یتراکنش برا نهیامکان پرداخت هز ت،یقابل نیاست. با توجه به ا افتهیتوسعه

 لیمثالً به دل ل،یکه به هر دل یطیدر شرا کهیکه درصورت شودیباعث م تیلقاب نیاند به وجود آمده است. انشدهشبکه ثبت

 یرگیامضاشده با کارمزد کم، در صف انتظار نماند و حساب د شیتراکنش از پ کیو  ابدی شیازدحام شبکه، کارمزدها افزا

 .ردیکارمزد آن تراکنش را به عهده گ نهیتواند هزب

  در نسخه جدید هورایزن مفهومی به نامcaptive core ی زیر در این سرویس وجود دارد:هاتیقابلکه  شدهمطرح 
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o  ستینی یک هسته مجزا اندازراهی سرویس هورایزن دیگر نیازی به اندازراهجهت. 

o ی اندازراهی هورایزن در زمان سازهمگامدر حافظه رم، سرعت  شدهعیتوزی اطالعات دفتر کل سازرهیذخ لیبه دل

 است. افتهیشیافزااولیه 

o شدهعیتوز دفتر کلی تمامی اطالعات سازرهیذخهورایزن، دیگر نیازی به  جوارهمحذف پایگاه داده هسته  لیبه دل 

 .ستین سکیهارددی بر رو

o ی سازهمگامی مجدد آن نیازی به اندازراهباشد، برای  رفعالیغسرویس هورایزن در یک بازه زمانی  کهیدرصورت

 .ردیپذیمی از آخرین لجر هورایزن صورت سازهمگامو  ستیناز لجر اولیه شبکه 

 هقراردادهای هوشمند اولی یسازادهیپ  2.1.2 

قرارداد  طیشرا ،یسنت یها. اما برخالف قراردادکندیم نییتوافق را تع کی طیشرا ،یقرارداد هوشمند، مانند هر قرارداد

 ،نیکوتیبپشت  یاصل دهیهوشمند ا یاردادها. قرشوندیاجرا م ومیمانند اتر نیچبالک کی یکد بر رو صورتبههوشمند 

و  یتا امکان خودکارساز دهند،یبانک را گسترش م کیمانند « اعتمادقابل یواسطه»پول بدون  افتیارسال و در یعنی

 کهییاازآنجباشد، ممکن سازند.  دهیچیچقدر پ نکهیاز ا نظرصرفتراکنش را  ایهر نوع معامله  باًیتقر منیکردن ا رمتمرکزیغ

 .دهندیرا ارائه م تیبدون محدود یو دسترس نانیاطم تیقابل ت،یامن شوند،یاجرا م ومیمانند اتر نیچبالک کی یها بر روآن

 :قرارداد هوشمند اجرا شده است 5 تاکنونققنوس کیف توکن در اثبات صحت عملکرد قراردادهای هوشمند،  منظوربه  

 مانیتوکن پ در آنکه  شودیم جادیحساب ا کیکه  کندیمعمل  صورت نیابه   keypair ساخت اکانت: ساخت اکانت -1

 .است یاتیتک عمل صورتبهو  شودیمکم  ییدارا از آناست که  یآن کس یامضاکنندهو  شودیمارسال 

2-  Paymentکه در شبکه  یگریدخودش کم شود و به حساب  ایکه از شخص سوم  کندیم جادیا ینفر قرارداد ک: ی

 .است یاتیتک عمل صورتبهو  شودیمکم  ییاست که از آن دارا یآن شخص یامضاکنندهموجود است انتقال دهد که 

3- account marge نیا بعدازآنکه  شودیم که پس از حذف خط اعتماد انجام گریحساب به حساب د کی : انتقال 

 .در شبکه وجود نخواهد داشت گرید مبدأحساب 

4-  manage data  :نیاستفاده از ا یاست. برا مشاهدهقابلداده دارد که  یسازرهیذخ یکوچک برا یفضا کی یهر اکانت 

آن  یکه رو یحساب. شودیم رهیذخ حساب یبر رو، مقدارو  دیکل صورتبه که میکنیماستفاده operation  فضا از

 .است یاتیتک عمل صورتبهو  است امضاکننده، شودیم رهیذخ تاید

چه  شودیممشخص  شودیم نییکه از اول تع یدر زمان یعنی کندیمقرارداد مانند چک عمل  نی: ادارمدتپرداخت  -5

 ود؟پرداخت ش یخیبرداشت شود؟ در چه تار یآن را برداشت کند؟چه مقدار یپرداخت شود؟ چه کس یتوکن
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 (KSC2) 2.0ی پروژه قرارداد هوشمند ققنوس سازادهیپی نقشه راه جهت سازمادهآ   2.1.3

 شدهفیاست. پروژه قرارداد هوشمند ققنوس در دو فاز تعر شدهلیتشک نفعیچند ذ نیچند تراکنش ماب یقرارداد هوشمند از توال

 یکاربران ققنوس یاستفاده براو در حال حاضر قابل اندشدهنییتع شیهوشمند، از پ یقراردادها یهااست، در فاز اول آن، تراکنش

 کیمنطق قرارداد هوشمند است و پس از اجماع در  یافزار که حاونرم کیها پس از اجراشدن ( تراکنشKSC2. در فاز دوم )است

در سال  2.0ارداد هوشمند ققنوس قر یمعمار ی. طراحشودیصورت خودکار در شبکه ققنوس اجرا مشده و بهحاصل یکنار رهیزنج

 توسعه ققنوس قرار خواهد گرفت. میتوسط ت یسازادهیآن در فاز پ یسازادهیسند پ یشده و پس از طراحگذشته انجام

 نظارت و پایش شبکه 1.1.4

o  فعال بودن اتصال وضعیتTCP دهی هستهپاسخ زمانو مدت( ها و واسط دسترسی سرویسHorizon روی پروتکل )

HTTPS ،هامیزبان ریخچه فعالیتتا (History )اطالع  هاآنو مشکالت شبکه به  شودیممستمر پایش  صورتبه

 .شودیمداده 

o ها در اجماع شبکه ققنوسنظارت بر وضعیت و میزان مشارکت نودهای میزبان 

ایش می دارند. در صورت عدم پاند و نیاز به نظارت و پایش دائهای کامپیوترییکی از انواع پیچیده شبکه رمتمرکزیهای غشبکه

شبکه ممکن است مشکالتی برای آن پیش بیاید و این مشکل تا زمان بروز خسارت نادیده بماند. یکی از مشکالت بسیار جدی در 

مرکزی را برای پایش شبکه ایجاد کرده و نظارت  ،ها امکان دو تکه شدن شبکه است. به همین منظور دبیرخانه شبکه ققنوسشبکه

، توسعه ابزارهای نظارتی اختصاصی شبکه رونیازا .ردیپذیساعت در روز و هفت روز هفته بر روی شبکه ققنوس انجام م وچهارستیب

  .گرددیمارائه فهرست آن در زیر  ودر این راستا این ابزارها تولید شد  که ققنوس الزم بود

o بندی نودهای شبکهماتریس هم 

o استخراج عملیات مختلف شبکه 

o اج اطالعات مربوط به ساخت حساب کاربریاستخر 

o های شبکهای توکنهای درون برنامهاستخراج اطالعات پرداخت 

o شدهاستخراج اطالعات تعداد مبادالت انجام 

o ارسال هشدار در هنگام بروز رخدادها 
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 وکارهای بنیاد در حوزه کسبفعالیت 2.2

 های جدید دعوت از میزبان 2.2.1

ها دبیرخانه اقدام به دعوت از نهادهایی که پتانسیل ای نوپاست برای افزایش تعداد میزبانبکه ققنوس شبکهش کهییازآنجا

ی مذاکره شده و یا در حال مذاکره برای هازبانیمدر جدول زیر لیستی از دهد. شبکه ققنوس را دارند انجام میدر میزبان شدن 

 گردد.پیوستن به شبکه ققنوس مشاهده می

 

موافقت اصولی اخذ  

.  

 در حال مذاکره

 

 اخذ موافقت اصولی

 

مذاکره در حال  

 

 اخذ موافقت اصولی

 

 در حال مذاکره

 

 اخذ موافقت اصولی

 

 در حال مذاکره

 

 وزارت اقتصاد: آزمون طیدر مح ETPدر سازمان بورس و اوراق بهادار و سندباکس  ETPطرح 2.2.2

گیری رابطه مؤثر و پویا میان بازارها و های دیجیتال در بازار سرمایه، عالوه بر آنکه مانع از شکلراییفقدان بازار رسمی دابا توجه به 

رویۀ ارز از کشور را نیز در پی داشته است که اخیراً موجبات نگرانی شماری خروج منابع مالی از بازار سرمایه شده، خروج بی جهیدرنت

اندیشی در خصوص ضرورت چارهمراتب و با عنایت بهنظر به لذای را نیز پدید آورده است. از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالم

و  ETPبا ارسال طرح  دبیرخانههای دیجیتال، سازی و مدیریت بهینه بازار غیررسمی داراییالذکر و در راستای شفافنقیصه فوق

برای گرفتن مجوز از آن سازمان است. همچنین این طرح در  سازمان بورس و اوراق بهادار در تالش نیمسئولبرگزاری جلسات با 

 است. قرارگرفتهی موردبررس برگزارشدهمحیط آزمون وزارت اقتصاد مطرح گردیده و طی جلسات 

 مالی جمعی از شرکت فرابورس نیتأماخذ مجوز  2.2.3

امکان مشارکت مردم از سراسر و ستوار است ( اwebکه بر بستر وب )است  یمال یسپارجمعو  نوظهور یادهیپد یجمع یمال نیتأم

 مخصوص تیسا کی قیطرح خود را از طر دهیشکل است که فرد صاحب ا نیکار به ا ندیامر فراهم نمود. فرا نیتحقق ا یرا برا ایدن

ت اندک خود در آن با پرداخ یهزاران نفر با مشاهده طرح و بررس دیحالت صدها و شا نیدر ا کند،یم یمعرف ایکار به مردم دن نیا

ا قرار هها و طرحیک طرف ایده که در بگیرید در نظربرای توصیف بهتر مدل کار،  .کنندیموردنظر مشارکت م هیسرما نیجهت تأم
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 برهیکنند و در طرف دیگر جمعیت کثیری از مردم که با تککه توسط کارآفرینان و صاحبان ایده درخواست تأمین سرمایه می دارند

ها و پذیرش ریسک هر طرح نسبت به تأمین سرمایه طرح به میزان دلخواه شرکت البته دیدن آراء و مقایسه بین طرحخرد جمعی و 

که صاحب ایده به مدد آن بتواند طرح خود را معرفی و تأمین  پلتفرمیکنند. اما این فرایند بدون وجود بازیگر سوم ناقص است. می

گذاری داشته باشد. ها سرمایهها بتواند در طرحنظر و رصد کردن طرحهای موردنیاز و تبادلکننده نیز با دیدن مقیاسکند و تأمین

  .شودنامیده می عاملکه است به عهده طرف سوم  سکویییا  پلتفرمایجاد چنین 

مبتنی  یمال نیتأممالی از شرکت فرابورس شده است. سکوی ققنوس نخستین سکوی  نیتأمدبیرخانه ققنوس موفق به اخذ مجوز 

 ادرشدهصاست و این مجوز، نخستین مجوزی است که از سوی بازار سرمایه برای کاربردهای این فناوری  شدهعیتوزبر فناوری دفتر کل 

 است و نقش بسیار مهمی در رسمیت بخشی به شبکه ققنوس دارد. 

 مطابق الزامات بانک مرکزیکیف الکترونیک پول 2.2.4

عنوان  با یشده بانک مرکزاست که در چارچوب مقررات اعالم یابزار شدهعیتوزفناوری دفتر کل  کیف الکترونیک پول مبتنی بر

وزه حدر برطرف کردن مشکالت  ی، سع«پول در نظام پرداخت کشور کیالکترون فیو راهبران ک یاعتبار یهامؤسسه تیضوابط فعال»

 تواندیتوکن م نیاز ا یمقدار دیهر کاربر با خرو  شودیمیال صادر در چارچوب این مقررات، توکنی با پشتوانه ردارد. پرداخت خرد 

بکه متصل به ش ینترنتیو ا یحضور یهاانجام دهد و از فروشگاه نییپا اریبس نهیو با هز یسادگو خرد خود را به مرهروز یهاتراکنش

کاربر در  .شودیم سپردهعامل معادل آن نزد بانک است که مبلغ  شدهفیتعر الیر ونیلیبرابر ده م الیر توکن. هر واحد دینما دیخر

پول شخصی یا  فیافزار کشاپرک، حساب خود را شارژ کرده و با استفاده از نرم تمعتبر پرداخ یهابا کمک درگاه تواندیهر زمان م

درخواست  تواندیخود، م یبه خارج کردن پول از حساب ققنوس ازیدلخواه خود بپردازد و در صورت ن یهاانجام تراکنشتجاری، به 

 د شد.منتقل خواه یو یحساب بانکصورت مبلغ مزبور به نی. در ادیخود را ثبت نما یبه شماره شباتوکن مزبور  یالیانتقال معادل ر

ه ب یاختصاص یکد دوبعد شیتوکن ققنوس و نما فیافزار کبا نصب نرم توانندیم یدر هنگام پرداخت حضور یفروشگاه رندگانیپذ

خود را به  تیساوب توانندیم یسادگبه زین ینترنتیا رندگانیکرده و پذ افتیدر یرتماسیصورت غمبالغ موردنظر خود را به ،یترمش

 . ابزار مجهز سازند

ی کیف پول خود با این چارچوب، کیف پول شخصی و هاسامانهی ققنوس با استفاده از این مدل و تعریف یا منطبق سازی هازبانیم

ا ی متصل به شبکه رهازبانیمو امکان گردش و تبادل توکن ریال میان کیف پول کلیه  قرار دهندرا در اختیار کاربران خود تجاری 

 برای کاربران خود برقرار سازند. 

 تاتوکن بی2.2.5

نیست. هر واحد  معاوضهقابلاست و با یک واحد دیگر از آن  فردمنحصربهها است که هر واحد آن نوعی از توکن NFTتا یا بی  توکن

 هایها برای آثار هنری، کارتخاص داللت دارد. امروزه در دنیا  این نوع توکن رملموسیغتا بر یک نوع دارایی ملموس یا توکن بی

شوند. تا شناسنامه در شبکه ققنوس نیز با همین هدف صادر میهای بیو موسیقی و ... کاربرد دارند. توکن تیرایکپبازی، حق 

در سطح هسته شبکه، چارچوبی را ارائه داد  ازیموردنتا و انجام تغییرات های بیبرای انتشار توکن ازیموردندبیرخانه با طراحی مدل 

ورد م احرازکنندهتوانند با مراجعه به مراکز های گوناگون از قبیل آثار فرهنگی و هنری، آثار کلکسیونی و ... میدارایی صاحبانکه 
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رشناسی ها حاوی اطالعات کاو انجام کارشناسی بر روی اثر، توکن شناسنامه مربوط به آن اثر را دریافت نمایند. این توکن میزبان دییتأ

ارنده هستند و د فردفردبهی ندارند اما دارای قابلیت انتقال ریخردپذتا های بیگذاری و همچنین تصاویر اثر هستند. توکنو قیمت

های دارای صالحیت فنی و قانونی برای انجام کارشناسی و صدور نهاد احرازکنندهرود. مراکز ار میتوکن مالک اصلی اثر به شم

در خصوص میراث مستند سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نهاد احرازکننده  مثالعنوانبهشناسنامه برای آن نوع اثر خاص هستند. 

خیام  ی رباعیاتسینوهیحاشبرای یک جلد کتاب نفیس و خطی دیوان حافظ با تا رود. در حال حاضر نخستین توکن بیبه شمار می

در شبکه ققنوس این شناسنامه را  احرازکنندهاولین نهاد  عنوانبهدر شبکه ققنوس صادر شد. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 

 احراز کرده است.

 : مذاکره با وزارت تعاون در خصوص تعاونی مدیریت دارایی2.2.6

با وزارت تعاون، کار  یها، همکاربستر عرضه امالک مازاد بانک یسازفراهم یققنوس در راستا یاز اقدامات صورت گرفته از سو یکی

 خیبوده است. اساسنامه مزبور در تار« مسکن نیانداز و تأمپس یشرکت تعاون» قالب اساسنامه  هیجهت ته یو رفاه اجتماع

ابالغ  رمجموعهیز رانیو به تمام مد دیمعاونت امور تعاون آن وزارتخانه محترم تائ یاز سو 91893نامه شماره  یط 02/06/1400

 .دیگرد

د ها هستنکه عمومًا از جنس امالک مازاد بانک یرنقدیغ یهاهیکشور و در قالب سرما یهابانک یگذارهیبا سرما یشرکت تعاون نیا

 شدهعیدفتر کل توز یصورت شفاف بر بستر فناوربه ستیبایشرکت م نیسهام ا خواهد شد. وفق قالب اساسنامه مزبور، کل لیتشک

شرکت  نیدرصد از سهام ا 49. ردیقرار گ یتعاون نیسهامداران ا اری)توکن( صادر شود و در اخت امسه تالیجید یو در قالب گواه

م ک اریبا مبالغ بس یامکان را خواهند داشت که حت نیاست و تمام افراد جامعه ا رعضویعنوان سهامدار غعرضه به عموم مردم بهقابل

 نیا یهاییدارا هیمند گردند. کلعنوان سهامدار شرکت بهرهبه یگذارهیسرما نیاز ا یناش دیو از عوا ندیها نماتوکن نیا دیاقدام به خر

. گرددیافشا م یصورت عمومن بهو اطالعات آ گرددیم یابیارز دیتجد یکارشناس ئتیتوسط ه بارکیهر سه ماه  یشرکت تعاون

 قیتزر هستند یشرکت تعاون نیا رمجموعهیکه ز ینواسط سازنده امالک مسکو یهابه شرکت زیها نحاصل از فروش توکن ینگینقد

 ای فرد منتقل وصورت فردبهاست، به شانیسهامدار یخود را که درواقع گواه یهاتوکن توانندیطرح سهامداران م نی. در اگرددیم

 .ندیعرضه نما دارانیها به خردر بازار توکن
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 هالیست شدن در صرافی2.2.7

صرافی مزدکس اضافه در حاضر با چندین صرافی مذاکره شده است، که در حال  مانیپلیست شدن  منظوردر طی این مدت به

 شده است.

 بنیاد برگزارشدهآموزشی و جلسات  یهاکارگاهبرگزاری رویدادها و 2.3 

 برگزاری بوت کمپ آموزشی میزبانان 2.3.1
 در زمینه های مختلف برگزاری بوت کمپ آموزشی میزبانان در دستور کار دبیرخانه قرار گرفت. هازبانیمبا توجه به نیازهای آموزشی 

وی ر یازستوکنهدف کلی از برگزاری این بوت کمپ آموزش میزبانان جدید در جهت نصب و نگهداری شبکه ققنوس و استفاده و 

 از: فنی، اقتصادی و حقوقی. اندعبارت. در این راستا این هدف در سه محور کلی دنبال شد که بوده استاین شبکه 

با سخنرانی آقای دکتر فاطمی دبیر بنیاد آغاز گردید که ایشان نقشه راه و رویکردهای کالن  16برنامه روز نخست رویداد، از ساعت 

در دبیرخانه را ارائه  شدهانجامی هاتیفعالشرکت ققنوس، آقای دکتر صمدی گزارش  مقامقائمادامه،  این شبکه را بیان کردند. در

 . برگزار شدی فنی و اقتصادی و حقوقی در سه نشست جداگانه هامیتی مختلفی برای هاکارگاهکردند. در روز دوم و سوم، 

ه ایشان ی شبکه ققنوس بهادستورالعملنا شدند و زیرساخت فنی و با اکوسیستم ققنوس آش کنندگانشرکتدر کارگاه فنی، ابتدا 

توانستند یک نسخه مستقل از  کنندگانشرکتی مختلف شبکه تشریح گردید و هر یک از هاهیالآموزش داده شد. در این کارگاه، 

 ی نمایند. اندازراهیی نصب و تنهابههسته شبکه را 

مفاهیم اولیه و الزامات فنی و حقوقی شبکه ققنوس آشنا شدند و در ادامه در خصوص انواع با  کنندگانشرکتدر کارگاه اقتصادی،  

مربوط به ثبت دفاتر مالی برای ایشان تشریح گردید و  مسائل ازآنپسی اطالعات الزم را کسب کردند. سازتوکنتوکن و فرایند 

 زبان متبوع خود شدند.هر یک از ایشان موفق به تنظیم سپیدنامه اختصاصی برای می تیدرنها

از  دهشمطرحجدید  مسائلو  هاچالشکارگاه حقوقی بر بررسی سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان تمرکز داشت. با توجه به 

 تشریح گردید و ایشان با مبانی حقوقی و کنندگانشرکتبرای  هازبانیمساختار حقوقی این شبکه، چارچوب حقوقی کالن و ارتباط 

 ی واقع شد و ابهامات مربوطه مرتفع گردید.موردبررس کیبهکشبکه آشنا شدند. در ادامه بندهای سپیدنامه ی

ساعت آموزش به میزبانان ارائه شد که محتوای تصویری آن در قالب فیلم  30بوت کمپ ققنوس در بابلسر بیش از  روزهسهدر رویداد 

است. این محتوا، بسته آموزشی کاملی برای آشنایی با خدمات متنوع  شدهارسالکس تهیه، تدوین و برای میزبانان در قالب پکیج و ع

 شوند.  مندبهرهتوانند از آن شبکه ققنوس است که میزبانان جدید در آینده نیز می

 در ادامه نیز تصویری از بوت کمپ آورده شده است.
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 هاتهیکم زارشدهبرگجلسات 2.3.2

 دستور جلسه نام کمیته تاریخ

 فنی 21/7/1400

 جهت ارتقا هسته به نسخه پانزده ریزیبرنامه-1

 توکن فیک یاندازجهت راه هازبانیبرنامه م ارائه-2

 هسته شبکه نگیتوریبهبود مان-3

 حقوقی 21/7/1400

 اخذشده مجوزهای گزارش-1

 دیجد یقانون یهازنقشه راه مجو-2

 یحقوق هایظرفیت بر یمبتن دیمحصوالت جد یحطرا-3

 اقتصادی 21/7/1400

 یدر دفاتر مال مانینحوه ثبت پ یهماهنگ-1

 مانیو فروش پ گذاریقیمتمدل  یهماهنگ-2

 دیجد هایتوکن یدر عرضه  هامیزبانبرنامه  ارائه-3

 مانیپ یبازارگردان-4

 حقوقی 30/9/1400
 یاز بانک مرکز یحقوق هایپیگیریگزارش در خصوص  ارائه-1

 گران میاز تنظ یحقوق یریگیپ یدر خصوص راهکارها نظرتبادل-2

 اقتصادی 30/9/1400

 خود یاختصاص توکن خصوص در زبانیهر م ندهیارائه برنامه نما-1

 توکن فیک خصوص در زبانیهر م ندهیارائه برنامه نما-2

 سازوکار ثبت فروش توکن در دفاتر بندیجمع-3

 مانیپ یدر بازارگردان مشارکت -4
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 چین در ایرانتوکن تاک؛ بستر آموزش و گفتمان فناوری بالکبرگزاری رویداد  2.3.3

فراوان این فناوری در صنایع مختلف از جمله رمزارزها باعث شده تا این فناوری انقالبی اهمیتی  کاربردهایچین و توسعه فناوری بالک

مجموعه « مرکزنوآوری باز پرابلم»و « اوپکس»آکادمی شرکت ققنوس با همکاری . ن داشته باشدویژه در آینده اقتصادی و فناوری جها

ریزی کرده و با این کار بستری مرور و بررسی تحوالت حوزه فناوری بالکچین برنامه باهدف و« توکن تاک»رویدادهایی را با عنوان 

  5در  رویداد توکن تاک .است کرده ایجاد ساده یزبان به  ارزها راچین و رمزبرای آموزش و گفتمان تخصصی در حوزه فناوری بالک

مفاهیم  نیترمهممنظور بررسی به 22/12/1400و  09/12/1400و  27/10/1400و  13/10/1400و 29/09/1400دوره در تاریخ های

 با رمزارزها و چینبالک العات،اط فناوری بومستیز یآشنانام متخصصان از جمعی حضور با چینبالک فناوری حوزه و رخدادهای

  شدهبرگزارهمچنین، مرور جدیدترین اخبار صنعت بالکچین و ارز دیجیتال، تحلیل بازار ارز دیجیتال  پرابلم نوآوری مرکز حمایت

 است.

 

 های اجتماعی بنیاد ققنوسشبکه سایت و گزارش2.4

 گزارش سایت2.4.1

 محتوای خبری و آموزشی در سایت بنیاد ققنوس 8اسفندماه،  30الی  1400 ماهنیاز بازه زمانی اول فرورد

(WWW.KUKNOS.ORG) های جدید ازجمله نسخه جدید روزرسانی محتوی تخصصی و سپیدنامه توکنمنتشرشده؛ همچنین به
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ت؛ شده اسه انجامسپیدنامه توکن پیمان، توکن الماس دایادایموند، توکن مهر، توکن همراز، توکن وفاداری، توکن شارژ تلفن همرا

یرات نسخه محتوای بصری سایت با تغی یروزرسانهمچنین تولید و انتشار نسخه انگلیسی سپیدنامه توکن پیمان و شبکه ققنوس و به

وضعیت سایت بنیاد ققنوس بهبود وضعیت جستجو کاربران  نهیدرزم  .تولید محتوا بوده است نهیشده درزمازجمله اقدامات انجام 1.4

وس ها در دستور کارگروه تولید محتوا و بازاریابی ققنراتی در کلمات کلیدی، افزایش انتشار محتوا و بهبود وضعیت بک لینکبا تغیی

 .صورت ماهانه کمک کرده استدرصدی مخاطبان به 20بوده که به بهبود وضعیت رنک جهانی سایت و افزایش 

کاربر  770هزار و  42بر بالغ 1400آن است که در طول سال  حاکی از Analytics Google گزارش دریافت شده از سرویس

  3صورت میانگین هر کاربر داده است؛ بهبازدید از صفحات رخ  885هزار و   735ها اند که توسط آنوارد سایت بنیاد ققنوس شده

از میان کاربران در   .عالیت داشته استثانیه در هر صفحه سایت بنیاد ققنوس ف  31دقیقه و  2زمان صفحه را بازدید کرده و به مدت

درصد از کاربران نیز از کامپیوترهای شخصی سایت بنیاد  31.32درصد از طریق تلفن هوشمند و در حدود  67.6سایت بنیاد ققنوس، 

 92.27بر غدرصد است. الزم به ذکر است که بال 1.61کنند؛ آمار مخاطبان سایت بنیاد ققنوس با تبلت نیز ققنوس را مشاهده می

درصد  7.73اند و عامل اندروید بودهدرصد از صاحبان تلفن همراه بازدیدکننده از سایت بنیاد ققنوس دارای گوشی هوشمند با سیستم

های تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان ورودی سایت از کشور ایران و استان نیترشیب .اندوارد سایت شده IOS با ابزارهای مبتنی بر

 .یزد و خوزستان بوده است شرقی،

 اینستاگرام2.4.2

اینستاگرام محتوا در صفحه اینستاگرام بنیاد ققنوس منتشرشده  44بر اسفندماه  بالغ 30الی  1400 ماهنیاز بازه زمانی اول فرورد

 کاربر افزایشد در میزان درصد رش 44میانگین ، 1400سال گذشته در  ماهدارد و در طول سه کنندهدنبال 1879بر بالغبنیاد ققنوس 

ریزی جدی برای فعال شدن معرفی پلتفرم ققنوس و ، برنامهجدید داشته است؛ با توجه به ارائه تقویم محتوایی و فعال شدن میزبانان

 شده تا زیرساخت شبکه ققنوس به کاربران تخصصی معرفی شود.انجام B2Bهای آن به سایر شرکا در قالب قابلیت

 

 ی سپیدنامهروزرسانبه2.5

نیاد ی و حقوقی باقتصادی فنی، هاتهیکماز سوی  شدهمطرحی هادغدغهبود و نظر به  دادهرخ وکارکسببا توجه اتفاقاتی که در فضای 

 در ویرایش جدید سپیدنامه ققنوس، اصالحات ذیل اعمال شد:ققنوس، اصالح سپیدنامه در دستور کار قرار گرفت و 

 حات نگارشیاعمال تغییرات شکلی و اصال .1

 تغییر پشتوانه توکن پیمان از طال به الماس .2

 تغییر انواع توکن در شبکه ققنوس به سه نوع: توکن دارایی، توکن کاربردی و توکن پرداخت .3

 های ذخیره و قیمت ارزی الماساضافه شدن تعاریف الماس پایه، الماس .4

 تغییر تعریف قیمت اسمی پیمان و فرمول محاسبه آن .5

 شدهانجامهای امکانات شبکه ققنوس با توجه به توسعه بازتعریف اهم .6

 حذف سرویس پل و سرویس انطباق از اجزای فنی شبکه ققنوس .7

 افزار ققنوس به قسمت اجزای فنی شبکه ققنوسهای توسعه نرماضافه شدن بخش کیت .8
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 ( به قسمت اجزای فنی شبکه ققنوسDAPPSهای کاربردی غیرمتمرکز )اضافه شدن بخش برنامه .9

 ( به قسمت اجزای فنی شبکه ققنوسIPFSاضافه شدن بخش سرویس فایل غیرمتمرکز ) .10

 تعریف سه سطح احراز هویت برای کاربران: سطح اطالعات پایه، سطح اطالعات فروش و سطح اطالعات امضای الکترونیک .11

 پیمان عرضه ماهیانه توزیع آن به حساب درصد حذف کاربران پیشتاز و اضافه شدن .12

 های پیمان قابل ارائه به ازای ارائه الماس ذخیره از سوی میزبانانول تعداد توکنتعریف فرم .13

 الماس ذخیرهتعریف شرایط بازخرید و تحویل  .14

 گذاری بندهای سپیدنامهتغییر سیستم شماره .15
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 بنیاد ققنوسدبیرخانه  1400گزارش مالی 2.6

 فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول عنوان

دستمزد های حقوق وهزینه  4,585,840,668 5,219,034,839 5.441.691.202 6.094.080.000 

 4.254.720.000 3.802.751.084 3,070,020,494 3,204,667,432 هزینه آگهی و تبلیغات

های عمومی و مشترکسهم از هزینه  2,932,260,126 3,530,523,568 3.479.504.694 3.893.760.000 

الزحمه مشاورین فنیحق  2,406,507,570 1,842,012,296 2.855.631.500 3.194.880.000 

های تولید محتویهزینه  559,918,514 153,501,025 644.415.507 720.000.000 

 307.200.000 282.084.463 153,501,025 237,719,186 کتب و نشریات

 268.800.000 247.170.714 460,503,074 208,296,552 هزینه استهالک تجهیزات

های ثابتبیمه دارائی  94,578,767 614,004,099 112.229.900 115.200.000 

 76.800.000 82.692.724 153,501,025 69,687,096 چاپ، کپی، انتشارات

الزحمه خرید خدماتحق  153,780,602 153,501,025 182.480.511 203.520.000 

017.150.652.30 15,350,102,468 14,453,256,514 جمع کل  19.200.000.000 
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 عملکرد یهاشاخصقق تح  2.7

 واحد شاخص گیریشاخص اندازه هدف راهبردی ردیف

با  افتهیتحققانطباق اهداف 

 اهداف برنامه

مقدار 

 شاخص

 هدف

مقدار شاخص 

 افتهیتحقق

 11 12 تعداد تعداد میزبانان توسعه میزبانی 1

 2 2 یروزرسانبه ی هستهروزرسانبه توسعه هسته 2

 100 99.95 درصد پایداری شبکه تحقق پایداری شبکه 3

 5 5 تعداد قرارداد هوشمند روی شبکه توسعه برنامه هوشمند 4

5 
های کاربردی انتشار توکن

 توسط میزبانان

تعداد توکن کاربردی روی 

 شبکه
 3 3 تعداد

6 
نویس قوانین و تهیه پیش

 مقررات
 1 1 دتعدا نویس مقرراتسند پیش

 10 10 تعداد منتشرشدههای شماره انتشار مجله ققنوس 7

 4 4 تعداد برگزاری رویداد برگزاری رویداد 8

 0 1 تعداد برگزاری هکاتون برگزاری هکاتون 9
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 1401 سال هایاهم برنامه 3

داکثری ی خود را با رویکرد توسعه حهامهبرنابالندگی بیشتر بنیاد ققنوس در نظر دارد در سال جدید  منظوربهدبیرخانه بنیاد ققنوس 

نظر و بازاریابی دیجیتال در  وکارکسبی فنی، حقوقی، توسعه هاحوزهدر دستور کار قرار دهد. به همین منظور اقدامات زیر را در 

 گرفته است.

 توسعه هسته  3.1

 دیگردد که نسخه جد یرآورد مب دیدر سال جد توسعه هسته است. یهااز برنامه یکی 18 شیرایوبه  هسته پروتکل و نسخه یارتقا

به شبکه  زیرا ن دیجد یها تیقابل یفعل هموجود در نسخ یهاینصب گردد و ضمن برطرف نمودن کاست یاتیصورت عمل به از هسته

 .دیاضافه نما

 هسته: 18های ویرایش قابلیت

  نوع جدیدی از مرکز تبادل غیر مرکز که از طریق سیستمAMM  این مرکز  که در هسته استالر گنجانده شدهکند میکار

 دینگی الزم در ابتدا در آن قرار داده می شود. ادل به صورت خودکار کار کرده و نقتب

  امکان پرداخت برای ایجاد خط اعتماد با استفاده از توکنی غیر از توکن اصلی شبکه 

 و پایش شبکهنظارت  3.2

که  شدههدادآن، ابزارهای نظارت بر شبکه ققنوس توسعه  مشکلرکرد منظم و بدون پایش بهتر شبکه و اطمینان از کا منظوربه

در سال آینده ابزارهای جدیدی نیز ساخته خواهد شد. با افزوده شدن میزبانان جدید اتصال این میزبانان با ابزارهای پایش برقرار 

 خواهد شد. عالوه بر آن دو ابزار جدید نیز توسعه خواهد شد.

 کند که آیا ارتباط مابین و مشخص می کندیم: این ابزار کوروم ست میزبانان را بررسی هش کوروم ست توریانم افزودن

 میزبانان برقرار است یا خیر.

 دهد و های زمانی کوچکی تبادالتی در شبکه انجام می: این ابزار در بازهصحت انجام تراکنش در شبکه توریابزار مان توسعه

 نماید.های مابین میزبانان اطمینان حاصل میراکنشاشکال بودن تاز بی

 توسعه برنامه هوشمند 3.3

یکی از چالشهایی که همواره در مورد شبکه استالر مطرح شده، عدم انظباق پذیری با قراردادهای هوشمند رایج در اتریوم است. 

ه مانع استفاده از الگوهای رایج و از پیش آماده سایر ساختار قراردادهای هوشمند فعلی استالر بر اساس دنباله تراکنش شکل گرفته ک

، امکان استفاده از قراردادهای 2022بنابر اعالم بنیاد استالر، این شبکه در نظر دارد تا پایان سال  شبکه ها در این شبکه شده است.

، شبکه استالر خواهد توانست از ( را به زیرساخت خود اضافه کند. در این صورتEVMهوشمند سازگار با ماشین مجازی اتریوم )

قراردادهای هوشمند منطبق با ماشین تورینگ کامل پشتیبانی کرده و مدلهای به کاررفته در سایر شبکه ها را با سرعت بر بستر خود 

ر بستر ازی باجرا نماید. دبیرخانه بنیاد ققنوس نیز به منظور ایجاد سازگاری با شبکه استالر، اقدام به پیاده سازی این ماشین مج

 شبکه ققنوس خواهد نمود تا بر این اساس از قابلیت های آن بهره مند گردد.
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 و توسعه کاربردها یاعتباربخش 3.4

و  گرددیمهایی است که از طریق افزایش تقاضا باعث گردش بیشتر توکن های ققنوس یکی از روشایجاد کاربرد برای توکن

است با تعریف کاربردهای جدید و مذاکره و ایجاد ابزارهای  درصدددبیرخانه بنیاد  رونیازاد. کنواقعی بهادار می صورتبهتوکن را 

ی شبکه ققنوس را هر چه بیشتر به گردش هاتوکنتوسعه این کاربردها،  منظوربه هااستارتاپو  هاسازمان، هابانکمناسب برای 

 .درآورد

 های ققنوسپذیری توکنوثیقه 3.4.1

فته، ها قرارگرموردتوجه بانک ریاخ یهاموضوع که در سال نیدارد. ا یادیز دیفوا قهیوث عنوانبه یکیوکن الکتروناستفاده از ت

عل در مانند ج یمشکالت شدهعیدفتر کل توز یشود. با استفاده از فناور یگذارقهیوث نهیسرعت و کاهش هز شیباعث افزا تواندیم

 ذاریگوثیقه تیهستند، قابل ییپشتوانه دارا یققنوس دارا یهاتوکن کهنی. با توجه به اشودیحل م یکلبهشده  یگذارقهیوثاسناد 

 .شوندینقد م یخاص نهیو بدون هز یسادگها بهتوکن نیاستفاده کرد و ا یریپذقهیوث یها براتوکن نیاز ا یسادگبه توانیرا دارند. م

های ققنوس در نهادهای مالی و قضایی توکن پذیریوثیقهفت که هدف آن مذاکراتی با نهادهای مالی و قضایی صورت خواهد گر

 خواهد بود.

 پذیرش توکن ها 3.4.2

های شبکه کاربردی هستند. گذاری و برخی توکنها سرمایههای شبکه ققنوس انواع متنوعی دارند برخی از این توکنتوکن

ی که در این میان اهمیت دارد این نکته مهمازارهای متنوعی دارند. ای که در آن مشغول به فعالیت هستند بحوزه ازنظرهمچنین 

 است که هر توکن تنها در حوزه تخصصی خود پذیرش شود و تبدیل به ابزار پرداخت نشود. 

در نظر دارد که هر توکن در حوزه تخصصی خود دارای فروشگاه اختصاصی شود که  1401دبیرخانه بنیاد ققنوس در سال 

ریال گسترش بازار عمومی آن از اهداف  هیبر پاهای ط با آن توسط توکن فروخته شود و همچنین در مورد توکنمحصوالت مرتب

 ققنوس است.

 جذب میزبان های جدید 3.4.3

غیرمتمرکز شدن شبکه و تقویت جایگاه ققنوس، جذب میزبان  منظوربهاست.  شدهلیتشکهای مختلف شبکه ققنوس از میزبان

کنند. ها را زیاد میی به توکنبخشتنوعاست. این میزبانان جدید باعث ورود کاربران آن حوزه به شبکه شده و امکان جدید امری مهم 

 فصلی افزایش خواهد یافت. صورتبهبر اساس جدول زیر  هازبانیمبه همین منظور تعداد 

 ی فعال شبکه ققنوس عالوه بر دبیرخانههازبانیمتعداد 

 1400زمستان  1400پاییز  1400تابستان  1401بهار  

 10 8 6 6 نانهیبدب

 11 9 8 7 نانهیبخوش
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 تبلیغات 3.4

  تولید محتوی 3.4.1

اطالعات و  هجوم. در زمانه روندیوکارها به شمار مقلب تپنده کسب هاتیسادر سطح کشور، وب نترنتیا یدرصد 94به نفوذ باتوجه

 و سئو شده است که در انتها به کسب یاصول یمحتوا دیتول ت،یساداشتن وبو زنده نگهکاربران  حیمحتوا تنها راه جذب صح دیتول

مخاطب را درون  یداخل یهانکیسئو شده با استفاده از ل یمحتوا .شودیم متمدنظر خ یدیرتبه بهتر در صفحه گوگل در کلمات کل

 یخارج یهانکیبا استفاده از ل تواندیم نیاد. همچنکاهش خواهد د یتوجهرا به طرز قابل ینگه داشته و نرخ پرش و تیساوب

 دیامه تولاهداف ما در برن شبردیبه پ زین طهیح نیدر ا گرید یاز اقدامات متنوع و تخصص یاریدهد. بس شیافزا زیدامنه را ن یاعتبار کل

 .میسب کنحوزه ک نیرا در ا یهرچه بهتر جیخواهد رساند تا در انتها نتا یاری ادیبن تیساوب یمحتوا

 غاتیو تبل یآگه 3.4.2

 شیتوکن ققنوس، افزا فیک دیجذب کاربران جد یتالش برا ،یغاتیتبل یهانیکمپ فیققنوس، تعر یاجتماع یهاشبکه تیریمد

ارد تا در نظر د دبیرخانهققنوس است.  دبیرخانه بنیاد یاصل یهاتیمسئول ازآن  یهاققنوس و توکنشبکه  نهیدر زم یعموم یآگاه

جامعه  و تر مردم با شبکه ققنوس انجام دهدرسانی برای آشنایی هرچه بیشآگاهیخود،  تالیجیدبازاریابی  میت یتعداد اعضا شیافزابا 

  افزایش دهد. یاجتماع یهارا در شبکه ققنوس نیمخاطب

 کتب و نشریات 3.4.3

نوس، قق یهاتوکن یستیققنوس، چ یستیوس با چشبکه ققن نیو ناشر زبانانیآموزش عموم مردم و کارمندان م رینظ ییهادغدغه

و  دیتول ران،یدر ا نیحوزه بالکچ نیققنوس، تعامل با فعال یدادهایققنوس، انعکاس رو یو آت یبا محصوالت و خدمات جار ییآشنا

 یهادر رسانه هکپارچی یمحتوا جهت انتشار محتوا دیو تول شدهعیدفتر کل توز یفناور نهیزمدر  یو خبر یآموزش یانتشار محتوا

با  ماهنامه های مختلف و تاکنون نسخه ردیماهنامه ققنوس بگ دیبه تول میققنوس تصم یققنوس، باعث شده تا آکادم یاجتماع

 یاردادهاقر ،یبانک مرکز تالیجیارز د ،یجمع یمال نیتأم ،کردن امالک زیققنوس، توکنا یهاشبکه و توکن یمانند معرفی موضوعات

شمول  تال،یجید تیهمچون اسناد و هو یحول موضوعات زین یواحد در نظر دارد در سال آت نیا. عرضه کرده استو  دیهوشمند تول

 .دیو عرضه نما دیتولماهنامه هایی را ، شدهعیو دفتر کل توز نیبالکچ یایموضوعات روز دن ریو سا اءیاش نترنتیا ،یمال

 رویداد 3.4.4

 نی. امشترک است یهادغدغه یشبکه و بررس نیا زبانانیم نیب ییافزاهم جادیققنوس، ا ادیبن رخانهیدب یاصل یهاتیاز مأمور یکی

با به  هازبانیآن م یساالنه ققنوس اقدام خواهد کرد که ط شیهما یققنوس طبق روال هرساله نسبت به برگزار ادیبن رونیا

 یهامطلع شده و در خصوص رفع چالش گریکدیاقدامات  جیدستاوردها، بتوانند از نتا نیآخر رائهخود و ا اتیتجرب یگذاراشتراک

مان با هدف آموزش و گفتو صورت منظم به زیتوکن تاک را ن دادیمانند سال گذشته رو دادهایرو نیکنند. عالوه بر ا یمشترک همفکر

 .دیبرگزار نما رانیدر ا نیبالک چ یو رمز ارز با حضور فعالن فناور نیدر حوزه بالک چ
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 اتونهک 3.4.5

 یموزضمن بازآ قیطر نیتا از ا دیو آموزش اقدام نما یباهدف همفکر یدادیرو یققنوس در نظر دارد نسبت به برگزار ادیبن رخانهیدب

بر  یمبتن یموجبات توسعه کاربردها لهیوسنیو بد ردیقرار گ گرانیدر معرض د کیهر  یدستاوردها ها،زبانیو کارشناسان م رانیمد

 یسازیتجار لیو تسه تیبا هدف حما زیهکاتون را ن دادی، رو1401قصد دارد در سال  رخانهیدب نی. هم چندیآ شبکه ققنوس فراهم

که  شودیمهم چنین برای این رویداد جوایزی در نظر گرفته  .دیبرگزار نما شدهعیدفترکل توز یبر فناور یمبتن یآپاستارت یهادهیا

 .شودیمپیمان داده  10.000و  20.000،  30.000تیب انتخابی اول تا سوم به تر یهااستارتاپ

 یشنهادیبودجه پ 4

. در این بودجه دهدیمبرای تحقق این برنامه را نمایش  ازیموردندر بخش پیشین، جدول زیر بودجه  ذکرشدهبا توجه به برنامه 

 1401دبیرخانه در سال یهانهیهزوجه به اینکه با تاست.  ذکرشدهیک به تفک هابرنامهق هر یک از برای تحق ازیموردنریالی  یهانهیهز

ریال  7.000.000.000مبلغ  1401میزبان در سال است، حق عضویت هر یک از شش  شدهمحاسبهریال  42.000.000.000مبلغ 

  .گردد که در ابتدای سال به دبیرخانه پرداخت خواهد شدبرآورد می

 

 عنوان سرفصل
 1401ریالی هزینه 

 )میلیون ریال(

 زینهه

 9.800 توسعه هستههزینه 

 1.900 هزینه نظارت و پایش شبکه

 4.900 توسعه برنامه هوشمندهزینه 

 2.200 ی و توسعه کاربردهااعتباربخشهزینه 

 2.200 جدید یهازبانیمجذب هزینه مذاکره و 

 3.400 تولید محتویهزینه 

 3.500 غاتیو تبل یآگههزینه 

 4.100 کتب و نشریاتهزینه 

 4.500 هزینه برگزاری رویداد

 3.500 هزینه برگزاری هکاتون

 2.000 هزینه مذاکره با نهادهای حکومتی

 42.000  کل هزینه

 

 گردد.های فعال اخذ میاز کلیه میزبانابتدای سال پیمان در  60.000مبلغ  درمجموع** برای پرداخت جایزه هکاتون، 
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