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 ناشر   میزبان 
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شده یکتا مالی توزیع اطالعاتی و
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 )راه پرداخت(
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 Way2Pay Products اسم توکن
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C6RBCJQ6QBXCLRP2Q5T72PVABPTCIJC7 
 077.777 تعداد توکن 

 دارایی نوع توکن

  

http://www.kuknos.ir/
http://www.way2pay.ir/
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 تیمسئول بیانیه

 رسیکتا ققنوس پا شدهعیتوزاطالعاتی و مالی  یهایفناورشرکت سپیدنامه توسط  نیا 

 تفقاً ممنفرداً و  هاآناست و  شدهه یته موسسه غیرتجاری شبکه عصر تراکنشبا همکاری و 

نند. کید مییتأ تیبااهما انحراف یاطالعات مندرج در آن را به لحاظ نبود هرگونه خطا  یت درستیمسئول
ن یدر ا دهشینیبشیپامل اقالم کت یله مسئولیوسنیبد موسسه غیرتجاری شبکه عصر تراکنش

و  یگذارمتیقآن، روش  پشتوانهارزش پایه توکن، دارایی ه کند کید مییرد و تأیپذیرا م سپیدنامه
 .است ، مستند و مستدلنانهیببر مفروضات واقع یمبتنمنافع ناشی از خرید و مبادله توکن 
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 چکیده .1
 27ود تاکنون حداست که  مالی یهایفناوریکی از ناشران برتر و برجسته کشور درباره موضوعات ، پرداخت راه مؤسسه

؛ است رانیا کتنیرسانه ف نیدتریپربازدپرداخت  راه تیساوباز دیگر سو حوزه منتشر کرده است. این در  یکتاب تخصص
 دارد. دیهزار بازد 07از  شیب روزانه که
ز رسانه ا نیاز مخاطبان ا یتوجهقابل درصداست  رانیدر ا تکنیف یراه پرداخت رسانه تخصص نکهیتوجه به ا با

عرضه توکن راه پرداخت  و این موسسه اقدام به طراحی رونیازا هستند نیچو بالک تکنیبه موضوع ف مندانعالقه
 ، سهم و نقش خویش را ایفا نماید.شدهعیتوزدیجیتالی  یهاییدارانموده تا در توسعه بازار مبادالت 
، از شودیمصادر و عرضه یکتا ققنوس پارس  شدهعیتوزاطالعاتی و مالی  یهایفناوراین توکن که با میزبانی شرکت 

بر  شدهاعمال یهافیتخفاز  یمندبهرهضمن  هاآنست و ا برخوردار کاربرانبسیاری، هم برای ناشر و هم  یهاتیمز
 یت نمایندمدیر هاتوکنرا در دوره اعتبار این  هاآن یترثمربخشبه شکل  توانندیم، هاتوکنمحصوالت مبادله شده با این 

 است. شدهانیبدر این سپیدنامه  لیتفصبهکه 
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 فیتعار .2
آخرین نسخه سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان در این بخش تعاریف کلیه تعاریف مندرج در 

 است. االجراالزمنیز سپیدنامه 

به نشانی  راه پرداختفروشگاه است که در دارایی توکن  :W2P1 (Way2Pay) راه پرداخت وکنت. 12

shop.way2pay.ir  میسر می گردد. درصد 11با تخفیف  راه پرداختتهیه محصوالت امکان 

به همین میزان از محصوالت  توانیمارزش پایه هر توکن معادل ده هزار ریال است که  ارزش پایه توکن:. 11

تخفیف و به مبلغ هفت هزار  %11آورد، لیکن این توکن در هنگام عرضه به کاربران با  به دستفروشگاه را 

 .رسدیمفروش ه ریال ب

 پسنیزااصاحب فروشگاه اینترنتی راه پرداخت است و که  موسسه غیرتجاری شبکه عصر تراکنش :ناشر. 12

 .شودیمموسسه راه پرداخت نامیده 

کتا یشرکت  پسنیازاکه  پارس ققنوس کتای شدهعیتوز یو مال یاطالعات یهایفناورشرکت میزبان: . 12

 .شودیمققنوس پارس نامیده 

 .است قی که دارای توکن راه پرداختشخص حقوقی یا حقیکاربر: . 12
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 مسئلهبیان  .3
ونه هرگ ،های فرهنگیبا توجه به رشد فناوری، سبک زندگی امروزی و نبود زمان کافی برای مطالعه و فعالیت. 31

واهد خایجاد پویایی و پرباری در حوزه فرهنگی  جهیدرنتحرکت نوآورانه مبتنی بر دانش روز موجب جذب افراد و 
مایت تک نیاز به انگیزه و حتخصصی فین طوربهاز طرفی در شرایط اقتصادی امروزی فعاالن حوزه فرهنگی و . شد

 اندرکاران و دوستداران این حوزه دارند.بیشتری برای انجام رسالت بزرگ خود از جانب دست
والت و محص ماهنامه عصر تراکنش ،هاکتاب راه پرداخت آنالیناز طریق فروشگاه توانند در حال حاضر کاربران می .32

برای همگان و  قبولقابل بن الکترونیکیدر تمامی این فضاها عدم وجود یک  .نمایندتهیه موردنظر خود را 
 گردد.می مؤسسه احساس محصوالتبرای تمامی  استفادهقابل

وزه ح، ارتقاء سطح دانش و حمایت از فعاالن و مطبوعات کتابپویایی حوزه  به تواندمی این حرکت و مشارکت. 33

یکی از فعاالن این حوزه و پیشگام در عرصه  عنوانبهموسسه شبکه عصر تراکنش نیز . نمایدکمک  تکفین
، بخشی از بلوکرهیزنجآمده در فناوری  به وجوداست تا با استفاده از فرصت  درصدددیجیتال،  یهایفناور

 به فروش رساند.را  یسازتوکناه اینترنتی راه پرداخت( از طریق محصوالت فروشگاه خود )فروشگ

تور رگوال عنوانبهاسالمی ارشاد فرهنگ و ، وزارت و مطبوعات در حوزه چاپ و نشر کتابرگوالتورهای مرتبط:  .33

 د.نباشنمی مستثنانیز از این قاعده  راه پرداخت هایکتابشود و اصلی محسوب می

الن و فع اصلی حمایت از فضای فرهنگی باهدفاین اقدام  اشاره شدکه  طورهمان :نفعانیذو جایگاه نقش . 33

ده و با سرعت و اطمینان باالتر شتوزیع صورتبهکمک به نشر دانش  منظوربه های مالی و بانکیحوزه فناوری
یکتا  ، شرکتراه پرداختبنیاد ققنوس، مؤسسه  ازجمله کنندهمشارکتهای ایجاد گردید. در این فضا تمامی طرف

راه  وکنت دوفروشیخرذینفع فرهنگی خواهند بود. ضمن اینکه در این فضا امکان  ،و تمامی کاربران ققنوس پارس
 و حتی هدیه دادن آن نیز وجود دارد. (W2P1) پرداخت

تعهدات  (W2P1)راه پرداخت  میزبان ایجاد و نشر توکن عنوانبهاین شرکت  :پارس ققنوسیکتا شرکت . 33
کامل و صحیح اجرا  طوربهو  گرفتهبرعهده ،ها آمده استدر بخش مسئولیتدر این سپیدنامه را که  ذکرشده

 نماید.می
نیز تعهدات دارایی کننده کننده و توزیعتأمینو  W2P1ناشر توکن  عنوانبهاین مؤسسه  :راه پرداخت مؤسسه. 33

کامل و صحیح اجرا  طوربهو  گرفتهبرعهدهها آمده است، در این سپیدنامه را که در بخش مسئولیت ذکرشده
دهنده تا دو سال ارائهکند و از تاریخ شروع عرضه را عرضه میتوکن  طی سه ماه راه پرداخت مؤسسه نماید.می

اقدام  هاتوکنان دیرتر نسبت به تهیه لذا چنانچه کاربربود.  محصوالت درخواستی از جانب دارندگان توکن خواهد
 را خواهند داشت. هاآنمهلت بهره برداری از  خورشیدی 9279 ماهنیفرورد ابتداینمایند، حداکثر تا 

ا که در در این سپیدنامه ر ذکرشدهکاربران نیز ذینفعان اصلی این طرح هستند و تعهدات  کاربران دارنده توکن:. 33
 عنوانبهبرای کاربران نیز  نمایند.کامل و صحیح اجرا می طوربهو  گرفتهبرعهدهها آمده است، بخش مسئولیت

 ماهنیروردف ابتدایتا سررسید توکن پایه به میزان ارزش  پرداخت راه مؤسسهتهیه محصوالت دارندگان توکن امکان 
 .فراهم استخورشیدی  9279
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 حلراهتشریح  .3

بال یکتا ققنوس پارس به دنتک ایران با همکاری شرکت ترین رسانه فینپرمخاطب عنوانبهمؤسسه راه پرداخت . 31

اب و آن کت تبعبهدانش و  کهییازآنجا .استحلی امن و مطمئن برای تلفیق فرهنگ و فناوری در این زمینه راه
بکه ش یهازبانیمیکی از  عنوانبهپارس ققنوس  کت یکتاشررود، محصوالت فرهنگی یک ارزش به شمار می

کتاب، ماهنامه، ( را با پشتوانه دارایی W2P1راه پرداخت )مؤسسه  محصوالتست تا توکنی با نام ا آن برققنوس، 
ش این رو و در میان کاربران شبکه توزیع نماید. ایجاداشتراک ماهنامه و سایر محصوالت فروشگاه راه پرداخت 

با خرید و تبادل یک توکن واحد و مورد تأیید تمامی  محصوالتتک، امکان دریافت جذب دوستداران فین بر عالوه
ز توکن فرد در استفاده اایجاد یک تجربه منحصربه منظوربهبه عبارتی نماید. اعضا شبکه را برای کاربر فراهم می

راه وکن ت ،یکتا ققنوس پارسمیزبانی شرکت به  راه پرداختمؤسسه محصوالت  و همچنین برخورداری از تخفیف
 .نمایدایجاد و در شبکه توزیع می را (W2P1پرداخت )

 

 و مزایای آن (W2P1راه پرداخت )اهداف تولید توکن . 32

 دفتر کلشبکه ققنوس یک  کهییازآنجا: دسترسی فارغ از زمان و مکان و مدیریت دارایی. 321

د ها وجوو خدمات شبکه فارغ از زمان و مکان آن هاتوکن، امکان دسترسی تمامی افراد به استشده توزیع
قادر به دسترسی، خرید و مدیریت و مبادله توکن  یهرزماندارد. بدین ترتیب افراد در هر نقطه از جهان و در 

 باشند.خود می

اع امن با اجم صورتبهو  سرعتبه شده اطالعاتتوزیع دفتر کلدر : نظارت صحیح و توزیع عادالنه. 322

 صورتبه دفتر کلشده در گردد. این فرآیند و اطالعات ثبتگیرنده ثبت میارزیاب و تصمیم یهازبانیمنظر 
 هانتوکو نظارت بوده و بدین ترتیب نحوه توزیع  مشاهدهقابلشفاف برای عموم افراد و کاربران  کامالً
 .استمشخص و قابل نظارت  کامالً

 فرآیند خرید توکن روی شبکه با امنیت باال: محصوالت سرعت در ثبت مالکیت و دسترسی به .323

در شبکه دارنده آن در همان لحظه  (W2P1راه پرداخت ). با خرید توکن با سرعت باال انجام می پذیردو 
 رتیب کاربردین تگردد. بامن و غیرقابل تغییر در شبکه ثبت می صورتبهمالک توکن بوده و این مالکیت 

فروشگاه آنالین خود با مراجعه به  محصوالت موردنظرقادر به دریافت  (W2P1راه پرداخت )دارنده توکن 
 بود. خواهد راه پرداخت

با  تکبا حوزه فینمرتبط  و محصوالت هاکتابدر این روش : ترارزان متیق با متنوع محصوالت. 323

 هاتابکتواند آخرین نسخه ترجمه بهترین بنابراین کاربر با اطمینان می؛ شد تخفیف به کاربران ارائه خواهد
 و هاکتاب با توکن مبادله این حوزه در دنیا و ماهنامه عصر تراکنش را دریافت نماید. یهادنامهیسپو 

بر کاردو مزیت دارد. یکی اینکه کاربران نسبت به خرید عادی از فروشگاه راه پرداخت برای  محصوالت
 ،خریداری کند و دوم اینکه با هزینه کم ترتک را با قیمت ارزانمحصوالت حوزه فین بهترین تواندمی

مدنظر خود را محصول و در ازای آن  حس کندصورت ملموس توکن را به استفاده ازفرد تجربه منحصربه
 دریافت نمایند.
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تیار داشته در اخ با قیمت کمتریآموزشی را  توانند بهترین منابععالوه بر اینکه میکاربران  بیترتنیابه
 ک کنند.ققنوس را در توکن فیکتوکن و نحوه عملکرد  استفاده ازصورت عملی تجربه توانند بهباشند می

 
 

ستنده به از کیف توکن فر فردفردبهانتقال  صورتبهدر معماری کلی این طرح انتقال توکن : فنی معماری کالن. 33

بکه، در بند جزئیات معماری فنی شپذیرد. انجام میشده شبکه ققنوس توزیع دفتر کل بستربر کیف توکن گیرنده 
 ه پرداخترا محصوالت در این طرح یک لینک فروش توکن سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان آمده است. 7
(W2P1 روی )این مؤسسه  تیساوب(way2pay.ir )وس ققنیکتا  شرکت ابزارهای دسترسی به شبکه ققنوس، و

دام به دریافت کیف توکن و ایجاد حساب کاربری ققنوسی گرفت که کاربران از این طریق اق قرار خواهدپارس 
خریداری از طریق کیف پول خود آن را  ،(W2P1راه پرداخت ) با ایجاد خط اعتماد به ناشر توکن ازآنپسنمایند. می

شده های اعالم، کیف توکن ققنوس و سایر کانال(shop.way2pay.ir) راه پرداختدر فروشگاه آنالین  و با ارائه آن
 نمایند.خود می موردنظر محصولاقدام به دریافت  راه پرداختاز سوی مؤسسه 

اعالم یک شماره تلفن همراه کافی است.  صرفاًبرای خرید و یا نگهداری این توکن : ازیموردن یاطالعات قالما .33

هنگام دریافت کتاب از فروشگاه آنالین اطالعات دیگری از قبیل نام و آدرس، شماره  تواندیملیکن راه پرداخت 
 ثابت و کد پستی برای انجام فرآیند ارسال کاال از دارنده توکن دریافت نماید.

 تشریح فرآیندهای چرخه حیات توکن. 33

 ،راه پرداخت با تخفیفبا پشتوانه محصوالت مؤسسه  (W2P1راه پرداخت )ی هاتوکنپس از خلق و نشر  -9
در  (W2P1راه پرداخت )های توزیع توکن در بین حساب هاتوکنماه توزیع  0طی یک برنامه منظم به مدت 

 پذیرد.صورت می فروش توکنفرآیند  منظوربهشبکه ققنوس، 
راه ن کوارد بخش خرید تویکتا ققنوس پارس شرکت  و یا کیف توکن راه پرداختجعه به سایت کاربر با مرا -4

در صورت نداشتن حساب ققنوسی کاربر به لینک دانلود کیف توکن ققنوس هدایت گردد. می (W2P1پرداخت )
 ماید.نحساب کاربری خود در شبکه ققنوس میو یا بازیابی شده و پس از دریافت و نصب آن اقدام به ایجاد 

راه  وکنناشر ت حساببهتواند از طریق کیف توکن یک خط اعتماد ققنوسی، کاربر می حساببهپس از ورود  -0
دام با اق .دیفزایبخود  دیخرقابلهای ایجاد نموده و آن را به لیست دارایی راه پرداخت مؤسسه (W2P1پرداخت )

یید و ایجاد خط اعتماد به شده و تأبه کاربر نمایش داده (W2P1راه پرداخت ) به افزودن دارایی، سپیدنامه توکن
 .استمعنی پذیرفتن تمامی موارد موجود در این سپیدنامه 

 نماید.پرداخت آن را به ریال و هزینه تعداد توکن درخواستی خود را انتخاب تواند میکاربر  ازآنپس -2
 حساببه راه پرداختمؤسسه  کنندهعیتوزاز حساب به تعداد توکن درخواستی وی کاربر بالفاصله بعد از خرید  -5

ده ثبت شتوزیع دفتر کلشفاف بر روی  کامالًامن و  صورتبهگردد. این فرآیند با سرعت باال کاربر واریز می
 گردد.می

های خود مشاهده نموده و پس از آن را در لیست دارایی کاربر (W2P1راه پرداخت )پس از دریافت توکن  -7
 (W2P1راه پرداخت ) در ازای توکن محصوالت دارای تخفیفبه مشاهده  ادرمراجعه به فروشگاه راه پرداخت ق

 خواهد بود.
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 های اطالعاتی وفناوریشرکت  

شده یکتا ققنوس پارسمالی توزیع  
 )راه پرداخت( موسسه غیرتجاری شبکه عصر تراکنش  

 

هدیه ارسال نموده و یا در شبکه یک پیشنهاد مبادله  عنوانبهدیگری  حساببهتواند توکن خود را کاربر می -0
 را ثبت نماید. هاتوکنتوکن خود با سایر 

اقدام  9279 ماهنیفرورد یکمحداکثر تا  تواندکردن توکن و دریافت دارایی خود نیز کاربر می تبدیل منظوربه -8
 نماید.

در فروشگاه اینترنتی راه پرداخت، روش پرداخت کاربر  ،توکنبرای دریافت محصوالت راه پرداخت با ارائه  -1
فروشگاه را اسکن می نماید. پس  تولید شده در QRشبکه ققنوس را انتخاب نموده و توسط کیف توکن ققنوس 

از انجام تراکنش در کیف توکن، گزینه رهگیری تراکنش درفروشگاه اینترنتی راه پرداخت را انتخاب نموده و 
 عملیات خرید را تکمیل می نماید.

 .شودیمدریافت با توکن تحویل محصوالت جداگانه محاسبه و  هزینه ارسال الزم به ذکر است که -97
های یکتا ققنوس پارس و راه یک از شرکتهیچ 9279 ماهنیفرورد یکم سررسیدبدیهی است پس از  -99

 گردد.میبالاستفاده  پس از آن نداشته و توکنگونه مسئولیتی در قبال نقد نمودن پرداخت هیچ
ز چرخه منجمد نموده و ارا  هاآن ناشر، ،هاتوکناین درخواست شده با محصوالت پس از تأیید دریافت  -94

 گردش خارج می سازد.
 

 
 
 
 

 یهایدر حوزه فناور یکتاب تخصص 27راه پرداخت تاکنون حدود  موسسه انتشارات: نقش و جایگاه ناشر. 33

وت به متفا یبا زبان ییهاچندان جذاب را با کمک کتابموضوعات خشک و نه کوشدیمو  منتشر کرده است یمال
 راه اصلی ردکینشده، روو خوانده یسیانگل یهاکتاب ادیز اریوجود تعداد بس . با توجه بهکند لیجذاب تبد یموضوع
 فیلأتگذشته دست به  یهااست، هرچند در سال یمال یهایفناور نهیمهم جهان در زم یهاترجمه کتاب پرداخت

 است. زده هم یفارس زبان به رانیا یتنها دانشنامه پرداخت و بانکدار
 درصد ،دارد دیهزار بازد 07از  شیب روزانه که است تکنیف یراه پرداخت رسانه تخصص تیساوب نکهیتوجه به ا با       

 تا راه پرداخت رونیازاهستند.  نیچو بالک تکنیبه موضوع ف مندانعالقهرسانه از  نیاز مخاطبان ا یتوجهقابل
الب سکه، انق هیهنر عرضه اول ن،یچبالک قیوکار از طرکسب ینوآور پتو،یهمچون اقتصاد کر ییهاامروز کتاب

 کهل را پو انیو پا نیکوتیب یو قانون، راهنما نیچبالک ن،یچوکار بالککسب ن،یچبالک یمبان ن،یچبالک
وکن راه ت عرضههستند منتشر کرده است که با استقبال مخاطبان مواجه شده است.  نیچمرتبط به موضوع بالک
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 اندنبوده سهموس نیا محصوالت استفاده ازباشد که تاکنون موفق به  یمخاطبان قیتشو یبرا یراه تواندیپرداخت م
 هستند. با محصوالت فروشگاه راه پرداخت توکنتبادل  به تجربه مندعالقه ایو 
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 (W2P1توکن راه پرداخت )معرفی  .3

این توکن در ت صادر خواهد شد. مشخصات و جزئیا W2P1این توکن مبتنی بر بستر شبکه ققنوس و با نماد 

 جدول زیر آمده است:

 (W2P1)توکن راه پرداخت مشخصات جدول 

 W2P1 نماد توکن

 Way 2 Pay products نام توکن

 W2P1 Token allows you to use Way to pay شرح

products in online shop 

 محدودیتی در خرید این توکن وجود ندارد. شرایط

 لوگوی توکن

 

 موسسه غیرتجاری شبکه عصر تراکنش / ناشرصادرکننده

GANOELZQISTB5PVGGVQTFUNMC6RBCJQ صادرکنندهآدرس حساب 

6QBXCLRP2Q5T72PVABPTCIJC7 

 www.way2pay.ir صادرکننده یتساوب

 www.kuknos.ir میزبان یتساوب

 077،777 نشرتعداد 

 97.777 )ریال( قیمت اسمی هر توکن

 0.777 )ریال( مستقیم ناشر رضهقیمت ع

 پنج رقم رقم اعشارتعداد 

 دارایی توکن نوع توکن

 هاتوکنپایه راه پرداخت به میزان مجموع ارزش محصوالت  پشتوانه توکن

 یاسالم ارشادو  فرهنگوزارت  رگوالتور

http://www.way2pay.ir/
http://www.kuknos.ir/
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 محصوالتارائه توکن و دریافت  توکناستیفای شرایط 

 ندارد برای هر حساب سقف موجودی توکن

 

 صادرکنندهتنظیمات حساب  .3

 توسط آن صادر خواهد شد به شرح زیر خواهد بود: هاتوکنتنظیمات حسابی که 

 مقدار شرح حساب پارامتر عنوان

 Authorization

required 

در این اکانت، توسط سایر  صادرشدهی هاتوکنآیا داشتن 

 نیاز به مجوز دارد؟ هااکانت
 (7) یرخ

 Authorization

revocable 

زد ن صادرشدهی هاتوکنکلیه  تواندیم صادرکنندهآیا اکانت 

 را باطل نماید؟ هااکانتسایر 
 (9بله )

 Authorization

immutable 

کانت هرگز پاک نخواهد شد و ا، این این پارامتر تنظیم شوداگر 

 توان فعال کرد.هم نمی Authorizationپارامتر 
 (7) یرخ

Signers Account 

امضاکنندگان حساب چه کلیدهای عمومی هستند؟ کلید 

در اختیار کیست؟ وزن هر یک از این  هاآنخصوصی معادل 

 چقدر است؟ امضاها

 کلید، 4: میزبان

 9 وزن هرکدام

کلید،  4: ناشر

 9هرکدام وزن 

 امنیت با عملیات آستانه

 کم

 Transactionجهت انجام عملیات با سطح امنیت کم شامل، 

processing ،Allow Trust  وBump Sequence  چه

 است؟ شدهگرفته در نظرای آستانه

9 

 امنیت با عملیات آستانه

 متوسط

جهت انجام عملیات با سطح امنیت متوسط شامل، سایر 

در ای قید نشده در آستانه کم و آستانه زیاد، چه آستانه اتیعمل

 است؟ شدهگرفته نظر

0 

 امنیت با عملیات آستانه

 باال

 Set Optionsجهت انجام عملیات با سطح امنیت باال شامل، 

 است؟ شدهگرفته در نظرای چه آستانه Account Mergeو 
0 

Domain Home  www.kuknos.ir 

http://www.kuknos.ir/
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 (W2Pراه پرداخت ) توکن برنامه توزیع .3

 

 خواهد شد به شرح زیر خواهد بود: توزیعتوسط آن  هاتوکنتنظیمات حسابی که 

 مقدار شرح حساب پارامتر عنوان

 راه پرداختمؤسسه  W2P1distributor*kuknos.ir توزیع حساب نام

Signers Account 

امضاکنندگان حساب چه کلیدهای عمومی هستند؟ 

در اختیار کیست؟ وزن  هاآنکلید خصوصی معادل 

 چقدر است؟ امضاهاهر یک از این 

 9 وزن هرکدام کلید، 4: میزبان

 9کلید، هرکدام وزن  4: ناشر

 امنیت با عملیات آستانه

 کم

جهت انجام عملیات با سطح امنیت کم شامل، 

Transaction processing ،Allow Trust  و

Bump Sequence هشدگرفته در نظرای چه آستانه 

 است؟

9 

 امنیت با عملیات آستانه

 متوسط

جهت انجام عملیات با سطح امنیت متوسط شامل، 

قید نشده در آستانه کم و آستانه زیاد،  اتیعملسایر 

 است؟ شدهگرفته در نظرای چه آستانه

0 

 امنیت با عملیات آستانه

 باال

 Set، لجهت انجام عملیات با سطح امنیت باال شام

Options  وAccount Merge در ای چه آستانه

 است؟ شدهگرفته نظر

0 

Domain Home  www.kuknos.ir 

 

 برنامه توزیع. 31

 ینو از ا شودیمنتشر م 1901 ماهینفرورد 9 یخراه پرداخت در تار محصوالت توکن: اول. فروش توکنمرحله  .9

 نمایند.اقدام ( 9011 خردادماه 09ماه ) 0توکن تا  یدنسبت به خر توانندیکاربران م یختار

ین فرورد 9 یعنی تاسررسید آن، لحظه عرضه تا از  بود : کاربران قادر خواهنداز توکن برداریبهرهدوم. مرحله  .4
 نمایند. یبرداربهرهاز توکن  ،سال است 4 مجموعاً که  9279

 

http://www.kuknos.ir/
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ردد. گهای توزیع واریز میها پس از ایجاد به حسابتوکن شدهاعالم یبندزمانمطابق با : روش اجرایی توزیع. 32

 افزارهای موبایلی حوزه مرتبط عرضه خواهدو نرم راه پرداخت سایتوباز طریق کیف توکن ققنوس،  ازآنپس
 شد.

 

کل ه پای ارزشبه میزان  راه پرداخت مؤسسهدارایی پشتوانه این توکن محصوالت : توکن پشتوانهدارایی . 33

سترها نسبت به قیمت آن در سایر ب توجهقابل تخفیفبا  که قیمت آن برای کاربران شبکه ققنوس است هاتوکن
ت به نشانی در فروشگاه آنالین راه پرداخ شدهعرضهمحصوالت شامل تمامی محصوالت گردد. این عرضه می

shop.way2pay.ir .است 

که در فروشگاه ـ محصوالت موسسه راه پرداخت  ،هاتوکناین پشتوانه  :مشخصات پشتوانه. 331

 است. میلیون تومان 111به ارزش  -شدهعرضه shop.way2pay.irآنالین آن به نشانی 

مؤسسه فروشگاه در سایت  (W2P1) پرداختراه پشتوانه توکن  محصوالت: روش نگهداری پشتوانه. 332

 .استو نظارت  یریگیپقابلراه پرداخت 
 

ال است که در یر 0.777قیمت هر توکن در فروش مستقیم ناشر برابر : توکن در بازار یگذارمتیقمبنای . 33

ا ب توانندیم. در حقیقت کاربران شودیم( پذیرفته پایهریال )ارزش  97.777فروشگاه راه پرداخت، این توکن معادل 
از حالت بدون توکن خرید کنند. افراد  ترارزان درصد 07استفاده از این توکن، محصوالت فروشگاه را با تخفیف 

ققنوس با نرخ دلخواه با یکدیگر تهاتر کنند و راه پرداخت در این خصوص  یهاتوکناین توکن را با سایر  توانندیم
 محدودیتی ندارد.

 

 قادر به استفاده از محصوالت (W2P1راه پرداخت )توکن عرضه تاریخ از سال  4تا کاربر : توکنمبادله شرایط . 33

رای ، فرصت کمتری بنمایداقدام  هاتوکنلذا بدیهی است هرچه دیرتر نسبت به تهیه . است راه پرداخت مؤسسه
 در اختیار دارد. هاتوکناز  یبرداربهره

 فکیتواند از طریق کاربر می راه پرداختفروشگاه فیزیکی  محصوالتسایر ، ماهنامه و هاابجهت دریافت کت       
شگاه اقدام نماید. طی این فرآیند کاربر به فرویکتا ققنوس پارس و سایت شرکت  راه پرداختتوکن ققنوس، سایت 

توکن خود پایه ارزش معادل محصوالت  ،و با ثبت درخواست شدهتیهدا shop.way2pay.ir راه پرداختآنالین 
شده توسط کاربر ارسال به آدرس ثبت محصوالت فیزیکی مانند ماهنامه و کتاب ازآنپسنماید. را دریافت می

 .و محصوالت غیر فیزیکی در همان لحظه خرید قابل دانلود از سایت فروشگاه راه پرداخت هستند گرددمی
تهران و پنج روز کاری پس از تحویل به در  ثبت سفارشحداکثر دو روز کاری پس از طی  محصوالت فیزیکی
 رسید. ها به دست مشتریان خواهدپست در شهرستان
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 (W2P1راه پرداخت )توکن تحلیل مالی و اقتصادی  .8

شود. این برآورد با توجه هزار نفر برآورد می 57 محصوالت راه پرداختمخاطبان بالقوه توکن : حجم بازار توکن. 81

با  انیدانشجوایران و  های مالی و بانکیفناوری اکوسیستماه پرداخت، فعاالن به مخاطبان رسانه تخصصی ر
وع به موض مندانعالقهاست. با توجه به این جامعه هدف و همچنین افزایش روزافزون  شدهانجامهای مرتبط رشته
یم از ارزش عرضه مستق عرضه توکن امکان افزایش قیمت آنتخفیف در ارائه این محصوالت و همچنین  تکفین

 وجود دارد.پایه ناشر تا ارزش 

 توکن ارزشدر  مؤثرعوامل . 82

 تقیمت محصوال یسرتاسرآن افزایش  تبعبهافزایش قیمت کاغذ و  -
 های درآمدیآن ایجاد جریان تبعبهجدید و محصوالت و خدمات و ارائه  هاابتولید کت -

 

 مدیریت اطالعات توکن و دارندگان آن. 83
 

راه پرداخت  (W2P1راه پرداخت ) توکناطالعات مرتبط با : شفافیت اطالعات مرتبط با توکن. 831

در این خصوص از طریق سایت میزبان  تغییرو هرگونه  آمده استکامل در سپیدنامه  طوربهناشر  عنوانبه

بکه ی شهاتوکنر تمامی خودکار د طوربه هاتوکنچنین هرگونه تغییر در گردد. همرسانی میو ناشر اطالع
 گردد.میرسانی بروز با اطالع

 

دریافت یک شماره تلفن همراه  (W2P1راه پرداخت )مبادله توکن و برای خرید : احراز هویت مشتریان. 832

بیشتری  اطالعات تواندیمپرداخت فروشگاه راه  ،ارسال محصوالتتسهیل  منظوربه. البته است یکافمعتبر 
 آدرس، کد پستی و ... را نیز دریافت کند.مانند نام، 

 

اطالعات هویتی دارنده این توکن نزد شبکه ققنوس و : حریم خصوصی مرتبط با دارندگان توکن. 833

وجب مبه های شخصی کاربران شبکه ققنوسصیانت از حریم دادهماند. محرمانه باقی می صورتبهناشر 
 www.kuknos.irذیل قابل دریافت است: صادره از سوی آن است که در نشانی  یمشخط

 

  

file:///C:/Users/kaveh/Downloads/www.kuknos.ir
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 هاتیمسئول .9

 

 ناشر یهاتیمسئول. 91

 در برابر کاربر. 911

 ارائه سپیدنامه و شرح کامل اطالعات توکن. 1999

 در سپیدنامه توکن و حمایت از حقوق کاربر شدهمطرحپایبندی به ادعاهای . 1994

 ارسال محصوالت. 1990

 در برابر میزبان. 912

 ارائه سپیدنامه و شرح کامل اطالعات توکن. 1949

ی احتمالی ناش یهاخسارتو جبران  میزباندر سپیدنامه توکن و حمایت از حقوق  شدهمطرحپایبندی به ادعاهای . 1944

 از عدم تبادل توکن با محصوالت فروشگاه راه پرداخت

 یرساناطالع در بودن بهنگام و شفافیت رعایت. 1940

 

 میزبان یهاتیمسئول. 92

 در برابر کاربر. 921

 حفظ امنیت اطالعات دریافتی از مشتریان در همه مراحل. 8600

 و دقیق موقعبه یدهسیسرو. 8606

 خصوصی مشتریانحفظ حریم . 8601

 در برابر ناشر. 922

 هاهای مندرج در آنامضا قرارداد با ناشر و پایبندی به مسئولیت. 8660

 راه پرداخت پذیرش تمامی شرایط سپیدنامه توکن. 8666

 

 کاربر یهاتیمسئول. 93

 در برابر ناشر. 931

 ایجاد خط اعتماد بین خود و ناشر. 1099

 راه پرداخت سپیدنامه توکنپذیرش تمامی شرایط . 1094

 پایبندی به قرارداد فروش توکن راه پرداخت با ناشر. 1090

 حفظ اطالعات خود مانند کلید خصوصی. 1092
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 معرفی ناشر توکن -یک پیوست

 ناشر موضوع فعالیت -9
های بانکی کار خود را آغاز رسانه تخصصی حوزه فناوری عنوانبه 9017اردیبهشت  4پایگاه خبری راه پرداخت در تاریخ 

موسسه غیرتجاری امتیازی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به صاحب 08008این پایگاه دارای مجوز به شماره کرد. 

ه ای شامل انتشار نشریاست. موضوع فعالیت موسسه تراکنش فعالیت رسانه 54506شبکه عصر تراکنش به شماره ثبت 

 سایت است.وبو 
 
 سرمایه و سهامداران -4

  درصد سهام 97مینا والی دارای 

  درصد سهام 27رضا قربانی دارای 

  درصد سهام 42رسول قربانی دارای 

  درصد سهام 47شرکت خدمات پرداخت ایست کیش دارای 

 

 ساختارها و تشکیالت -0

نام و نام 
 خانوادگی

 ایسوابق حرفه تحصیالت سمت

مدیرعامل و  مینا والی
عضو 
 مدیرههیئت

 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه عالمه طباطبایی
 کارشناسی شیمی کاربردی از دانشگاه شریف

 80نگار از سال روزنامه
ناظر قراردادهای گروه 

 19مجالت همشهری از سال 
 10تا 

مدیرمسئول پایگاه خبری راه 
پرداخت و ماهنامه عصر 

 تراکنش

رضا 
 قربانی

رئیس 
 مدیرههیئت

 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه تهران
 کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه شریف

 80نگار از سال روزنامه
 سردبیر ماهنامه عصر تراکنش

پایگاه خبری راه  گذاریانبن
 پرداخت

رسول 
 قربانی

عضو 
 مدیرههیئت

 هردانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه سو
 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی

سردبیر پایگاه خبری راه 
 پرداخت
 81نگار از سال روزنامه

 
 ارتباط با ناشر -2
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o حدیث،  بستبلوار الله غربی، بن، جنوبی آبادجنتتهران، خیابان  یت اصلیآدرس دفتر مرکزی/ محل فعال

 6بست حدیث بن

o 74922220177 یت اصلیدفتر مرکزی/ محل فعال تلفن 
o 74981082174 یت اصلینمابر دفتر مرکزی/ محل فعال 
o سایت اینترنتی way2pay.ir 

o پست الکترونیک mina.vali@gmail.com 
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 قرارداد فروش توکن به کاربران -پیوست دو 

 

 

 

 

 


