
             

 1  0.1نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس MEHRبا کد مهر  خیریه سپیدنامه توکن

 

 شرکت ققنوس / موسسه خیریه مهرآفرین              

 

 تعالیبسمه

 

 مبتنی بر شبکه ققنوس MEHRبا کد  هرسپیدنامه توکن خیریه م

 

 مشخصات میزبان و ناشر 

 ناشر میزبان 

 هایفناوری»شرکت سهامی خاص  نام

وس ققن شده یکتااطالعاتی و مالی توزیع

 «پارس

 موسسه خیریه 

 مهرآفرین پناه عصر

 51614 15660110041 یکد ملشناسه ملی / 

 /www.kuknos.ir www.mehrafarinorg.ir تیساوبآدرس 

 خ – کوشیار میدان – کاووسیه –تهران  آدرس پستی

 50 پالک – زاده خلیل شهید

شهریور  1۱میدان شهدا ابتدای 

جنوبی، جنب پمپ بنزین خیابان 

 16شهید آریایی پور پالک 

 support@kuknos.ir  info@mehrafarinorg.com پست الکترونیکی

 35260-021 91074417-021 تلفن تماس

 

 مشخصات توکن

 Mehr نماد توکن

 Mehr اسم توکن

آدرس حساب 

 صادرکننده

GCJNJMAVOLDBQIJ5G37RN37V6UEIGGBAZH3VB

JBYLJ42QW6RTDIRMYQY 

 160666 تعداد توکن 

 دارایی نوع توکن

 کشور سازمان بهزیستی ناظر -رگوالتور

 

http://www.kuknos.ir/
http://www.mehrafarinorg.ir/


             

 2  0.1نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس MEHRبا کد مهر  خیریه سپیدنامه توکن

 

 شرکت ققنوس / موسسه خیریه مهرآفرین              

 مسئولیت بیانیه

سه موس و شده یکتا ققنوس پارسهای اطالعاتی و مالی توزیعشرکت فناوریسپیدنامه توسط  این

منفرداً و جمعاً مسئولیت درستی اطالعات  هاآناست و  شدهبیتصوتهیه و  پناه عصر خیریه مهرآفرین

 کنند. تأیید می تیبااهممندرج در آن را به لحاظ نبود هرگونه خطا یا انحراف 
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 شرکت ققنوس / موسسه خیریه مهرآفرین              

 فهرست

 
 1 ............................................................................................................. ققنوس شبکه بر یمبتن مهر هیریخ توکن دنامهیسپ

 5 ................................................................................................................................................................. بیانیه مسئولیت

 5 .............................................................................................................................................................................. چکیده

 4 .............................................................................................................................................................................. تعاریف

 0 ........................................................................................................................................................................ بیان مسئله

 ۱ ............................................................................................................................................................................ تاریخچه
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 0 .......................................................................................................................................................نقش و جایگاه ذینفعان
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 15 ........................................................................................................................................................... معماری کالن فنی

 11 ............................................................................................................................................................. توکن مهرمعرفی 

 15 ........................................................................................................................................... تنظیمات حساب صادر کننده

 14 ............................................................................................................................................................ برنامه توزیع توکن

 10 .............................................................................................................................. مدیریت اطالعات توکن و دارندگان آن

 10 ........................................................................................................................................................................ 1پیوست 

 

 

 

  



             

 4  0.1نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس MEHRبا کد مهر  خیریه سپیدنامه توکن

 

 شرکت ققنوس / موسسه خیریه مهرآفرین              

 چکیده

 
از رسمی با دریافت مجوز  ، فعالیت رسمی خود را51614به شماره ثبت  پناه عصر موسسه خیریه مهرآفرین

 جامعه ریپذبیآسهای وارده بر قشر کاهش انواع آسیب هدف باو  1100از سال  سازمان بهزیستی کل کشور

تن از کودکان بازمانده از تحصیل،  55605 قرار دادنآغاز نمود. این موسسه با تحت پوشش  )زنان و کودکان(

الیت ، توانسته گستره فعیاعتیاد و کودکان کار و خیابان مبتالبهخانمان و بی و بدسرپرستمادران و کودکان 

 خود را به سطح ملی برساند.

داشته و همواره سعی کرده است  اهتمامپژوهش و تحقیق این موسسه از بدو شروع فعالیت خود بر  کهییازآنجا

دیده نیکوکاری بپردازد، تصمیم دارد، در راستای حمایت خود از خانوارهای آسیب مسئلهرویکردی نوین به  با

های خیرین و مردم عزیز کمک یآورجمعاز ویروس کرونا، بخشی از تمرکز خود را بر راهکاری نوین جهت 

توسعه جامعه خیرین  هدف با ایران قرار دهد. در همین راستا و پس از آشنایی با پلتفرم ققنوس در نظر دارد

ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در امور مالی و ایجاد اعتماد و اطمینان  ،هرچه بیشتر خدمات خود یریپذدسترسو 

های موجود در جامعه کاربران شبکه استفاده از قابلیت هدف باور و نیز هرچه بیشتر در میان جامعه خیرین کش

 بر بستر شبکه ققنوس ارائه دهد. مهر راتوکن خیریه توکنی با عنوان  برای اولین بار در کشور، ققنوس،

قنوس شده یکتا قهای اطالعاتی و مالی توزیعفناوریبه میزبانی شرکت توکن مهر یک توکن خیریه است که 

 یهاخانوادهمردمی برای حمایت از  یهاکمکجذب  منظور بهاین توکن  شود.صادر و عرضه می پارس

هزار  صد گردد. هر توکن به مبلغ اسمیکرونا منتشر می در برابر اثرات مالی و اقتصادی ویروس ریپذبیآس

. دگردیم الذکرفوقموارد  صرفمستقیم  صورت بهدریافت شده از دارنده آن  نهیهزرسد و به فروش می ریال

ن این توک ،در طول مدت عرضه اولیهحمایت از این حرکت خداپسندانه، میزبان  منظوربهالزم به ذکر است که 

این توکن مزایای  .دینمایم نیتأمخود  آن راو نیم دیگر مبلغ  دهدیمبه کاربران ارائه  بهامین صورتبهرا 

ها را هم برای خیرین کشور و هم موسسه خیریه مهرآفرین شفافیت و کاهش هزینهافزایش  جملهمنمتعددی 

 است. آمده در سپیدنامه  لیتفصبهبه همراه دارد که 

  



             

 5  0.1نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس MEHRبا کد مهر  خیریه سپیدنامه توکن

 

 شرکت ققنوس / موسسه خیریه مهرآفرین              

 تعاریف .1
های آن، نسبت به واژگان سپیدنامه ققنوس و توکن پیمان و اصالحیه« 5»تعاریف مندرج در بند  .0.0

 .اجراستقابلدر این سپیدنامه نیز  کاررفتهبه

متشکل از میزبان، ناشر و کاربر توکن خیریه که بر شبکه ققنوس، تولید،  بوم توکن:زیست .0.1

 سازند.پذیر میعرضه، مبادله و ابطال آن را امکان

سپیدنامه ققنوس که هر  «50»مهر، یک توکن دارائی موضوع بند  اختصاربه توکن خیریه مهر: .0.1

 . است ریالهزار  صد معادلواحد آن 

، شرکت ققنوس که میزبانی توکن خیریه مهر و تأمین «میزبان» اختصاربه توکن مهر:میزبان  .0.1

ه، در شدتوزیع دفتر کلزیرساخت پردازش شبکه ققنوس را به عهده دارد و عالوه بر دسترسی به 

ایی و آزم های قابل ثبت در این دفتر و همچنین سازوکار راستیتهیه بسته پیشنهادی تراکنش

  ها مشارکت دارد.ی بر اجماع ققنوس برای ثبت تراکنشگیری مبتنرأی

ظیفه که و پناه عصر ، موسسه خیریه مهرآفرین«ناشر» اختصاربهیا صادرکننده  ناشر توکن مهر: .0.1

 برایرا وجوه حاصل از آن  یمندبهرهمهر به جامعه خیرین و توکن مدیریت فرایند تولید و عرضه 

  به عهده دارد. نیازمندان

، هر شخصی که کیف توکن ققنوس را در اختیار داشته و «کاربر» اختصاربهکاربر توکن مهر:  .0.1

 بتواند توکن خیریه را بر بستر این پلتفرم خریداری نماید.

ی آن که هاو اصالحیه« سپیدنامه ققنوس» اختصاربه سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان: .0.1

 طبق سازوکار مقرر به تصویب بنیاد ققنوس رسیده است. 

ده تهیه و منتشرشناشر  میزبان وکه از سوی « سپیدنامه مهر» اختصاربه سپیدنامه توکن مهر: .0.1

 است.

  



             

 6  0.1نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس MEHRبا کد مهر  خیریه سپیدنامه توکن

 

 شرکت ققنوس / موسسه خیریه مهرآفرین              

 مسئلهبیان  .2

تمام  جیتدربهآغاز شد و  یندر شهر ووهان چ آذر 55در تاریخ « 19 یدکو»کرونا موسوم به  یروسانتشار و

آن در جهان  یانتعداد مبتال و تاکنون اندشده یردرگ یروسو ینکشور( با ا 565)تاکنون  جهان یکشورها

 بر اساس گزارش است. یدهنفر رس رهزا سیصداز  یشبه ب باختگانجانو تعداد  نفر میلیون 4نزدیک به 

درصد  4تریلیون دالر یا حدود  1/5ی ویروس کرونا برای اقتصاد جهان، گیربانک توسعه آسیا، هزینه همه

است و این عدد به میزان گسترش این بیماری در اروپا، آمریکا و آسیا و سایر  جهان تولید ناخالص داخلی

 اقتصادهای بزرگ جهانی وابسته است.

به گفته  شد. ییدتأ 1190بهمن  59در  یرسم صورتبه یران نیزاکشورمان  ورود این بیماری به متأسفانه

، 1199 ماه سالاردیبهشت 5۱ تاریختا  ،یرانا یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یروابط عموم

 .اندباختهنفر جان 0091۱بیش از تعداد  ینکه از ا شدهییمبتال شناسا یمارب 1100195بیش از تعداد 

مبتالیان به ویروس کرونا، جایگاه دهم را در  تعداد یشترینب در فهرست یرانا متأسفانه ی،طبق آمار رسم

 .جهان داراست

ها و مشاغل و عزیزمان، چنانچه وضعیت قرنطینه، تعطیلی کارگاه وطنانهم ضایعه از دست دادن در کنار

 15شدن مستقیم  متأثرمیلیون کارگر و  5ادامه یابد، احتمال بیکاری  وطنانهمنشینی بسیاری از خانه

 شود.می بینییشپها لیون نفر از اعضای خانواده آنمی

 بدسرپرستخود که همانا حمایت از زنان و کودکان  یتمأموردر راستای  در این شرایط، خیریه مهرآفرین

های کاربران متعدد شبکه ققنوس ققنوس، تالش دارد ضمن استفاده از پتانسیل شرکت با همکاری  است،

 هبلوک، بهای نوین مبتنی بر فناوری زنجیرهروش هیبر پاشده ققنوس، توزیع دفتر کلو شفافیت پلتفرم 

کاهش فشارهای اقتصادی حاصل از  جهتدر مردمی پرداخته و گامی مهم و نوآورانه را  های جذب کمک

 دارد.بر پذیرهای آسیبدهاین فاجعه بر خانوا

 

 

 



             

 7  0.1نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس MEHRبا کد مهر  خیریه سپیدنامه توکن

 

 شرکت ققنوس / موسسه خیریه مهرآفرین              

 تاریخچه 

ها در حوزه امور ، رمزارزها و توکنشدهیعتوزفاتر کل بلوک، ددر زمینه استفاده از فناوری زنجیره .1.0

اً و نیز در دست اقدام است. خصوص گرفتهانجامهای متعدد و مختلفی بشردوستانه و خیریه، فعالیت

ی هاآوری کمکدر راستای جمع یمختلفهای های اخیر و با دنیاگیری ویروس کرونا، کمپیندر ماه

 اقداماتوار به برخی از این فهرست صورتبهمردمی از سراسر دنیا به راه افتاده است. در ادامه 

 است: شدهاشاره

 50درصد وسعت ایران در  ۱6امسال حدود  ماهنیفرورد :IranRescueBitکمپین خیریه  .50101

های جهانی به مانع از آن شد تا کمکهای بانکی و مالی اما تحریم .استان درگیر سیل شدند

 صورتبهایران  نیچبالکایران برسد. به همین دلیل اعضای اکوسیستم رمزارز و  احمرهالل

به راه انداختند تا بتوانند « IranRescueBit»مستقل برای نخستین بار کمپینی را با عنوان 

 آوری کنند.المللی جمعهای اخیر کمک مالی بیناز طریق رمزارزها برای قربانیان سیل

، در بازیگران این حوزه نیتربزرگیکی از  عنوان بهصرافی رمزارزی بایننس،  صرافی بایننس: .50105

میلیون دالر به مقامات  5/1های پزشکی، مبلغ راستای مبارزه با این ویروس، در قالب کمک

 9ماسک،  400066کش، هزار جفت دست 100ها شامل چینی اهدا نموده است. این کمک

هزار کیت  56کننده دست، بطری مایع ضدعفونی 40506کننده، عدد دستگاه ضدعفونی

تن مایع ضدعفونی  4هزار عینک پزشکی و حدود  56لباس پزشکی محافظ،  ۱0046تست، 

میلیون دالری برای کمک به  4گذاری سطوح است. در کمپین جدید این صرافی، هدف

 است. شدهگرفتههای درگیر کرونا در نظر بیمارستان

و با همکاری پلتفرم این پلتفرم، با هدف مبارزه با ویروس کرونا  :Giving Blockپلتفرم خیریه  .50101

Gitcoin هزار دالر در قالب رمزارزهایی همانند اتریوم، دای و مانند  166، در نظر دارد مبلغ

 آوری نماید.آن جمع

اولین هکتون هوش مصنوعی غیرمتمرکز، در نظر دارد با  عنوانبه :COVIDathoneهکتون  .50105

 وس کرونا ارائه دهد. به صنعت پزشکی، راهکارهایی برای مبارزه با ویر یرسانیاری

هزار دالر را  566سال جاری میالدی، آزمایشگاه ریپل، مبلغ  مارس 54در  آزمایشگاه ریپل: .50104

 با هدف کاهش گسترش بیماری کرونا به دو موسسه فعال در این زمینه اهدا کرد.

توسط فردی ناشناس و در قالب پستی در  561۱: صندوق آناناس در دسامبر  صندوق آناناس .50100

میلیون دالر در آن زمان  00کوین معادل بیت 464۱اندازی شد و توانست راه 1ن رِدیتانجم

، حقوق بشر و ستیزطیمحهای تحقیقات دارویی، حفاظت از خیریه در حوزه 06را مابین 

 گذار صندوق فاش نشده است.غیره توزیع کند. هویت بنیان

                                                 
1 Reddit 
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 شرکت ققنوس / موسسه خیریه مهرآفرین              

از توان پردازشی  1تارنمای صفحه امیداندازی : یونیسف استرالیا با راهاستخراج و خیریه .5010۱

شده را صرف امور های اهداکنندگان برای استخراج رمزارز استفاده و درآمد حاصلرایانه

هایی است که چنین امکانی از شرکت 5کند. در این زمینه کودو دونیتبشردوستانه خود می

 را از طریق مرورگر اینترنت ایجاد کرده است.

و اولین پلتفرم خیریه مبتنی  5611شده در سال اندازیه بنیاد خود را راهگیو ک: بیت1گیوبیت .50100

داند با هدف باال بردن شفافیت و کارایی حوزه امور خیریه وارد عرصه شده بلوک میبر زنجیره

د تواننشود که خیرین میهای متعددی دیده میسایت رسمی این پلتفرم پروژهاست. در وب

 غذا»و « های ونزوئالغذا و دارو برای بیمارستان»های رای مثال، پروژهبپیوندند. ب هرکدامبه 

لوازم ورزشی برای »های در حال جذب سرمایه و پروژه« و لباس برای یتیمان ونزوئالئی

 شدن هستند.در مرحله اجرایی« طوفان باهاماس»و « کودکان شیلیائی

 رگوالتورهای مرتبطقوانین و  .1.1

اخذ  بهزیستی کشور از سازمان مجوز فعالیت خود را، اه عصرپنموسسه خیریه مهرآفرین 

 .ه استدونم

 نفعانو جایگاه ذینقش  .1.1

ن بوده و مسئولیت آ مهرمیزبان ایجاد و انتشار توکن  عنوانبهشرکت یکتا ققنوس پارس، 

 در بخش مربوطه در سپیدنامه تشریح شده است.

بوده و منطبق بر شرح  مهراین موسسه، ناشر توکن موسسه خیریه مهرآفرین، 

ماه  سهمدت های خود که در بخش مربوطه در سپیدنامه تشریح شده است، به مسئولیت

امور  صرف حاصله را  وجوهپس از اتمام این مدت، در خالل یا را منتشر کرده و  مهرتوکن 

 .ندکخیریه برشمرده در این سپیدنامه می
 

 حلراهتشریح  .1

وک بلتوان از ابزار قدرتمندی به نام زنجیرهای که نیاز به شفافیت وجود داشته باشد، میدر هر حوزه

های خیریه مقصد بسیاری از سازمان کهییازآنجااستفاده نمود.  شدهیعتوزو فناوری دفاتر کل 

 نامستثفیت( نیز از این قاعده )نیاز به شفا مؤسساتهستند، این  یهای مالی و غیرمالی مردمکمک

هزار  14که تعداد آن به حدود  در ایران خیریه مختلف مؤسساتهای اخیر و با رشد نیستند. در سال

دهد، مسئله شفافیت در تشکیل می شفافیرغخیریه  مؤسساتها را رسد و نیمی از آنموسسه می

                                                 
1 TheHopePage 
2 Cudo Donate 
3 BitGive 
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 شرکت ققنوس / موسسه خیریه مهرآفرین              

مطالبات  ینتربزرگوجوهات واریزی به یکی از  کرد ینههزهای مالی و محل روندهای کاری، صورت

 است.  شدهیلتبدخیرین 

سازی و شفاف سازیبلوک برای سادهکه در معنای استفاده از فناوری زنجیره 1بشردوستی رمزارزی

کاری نوین برای برداشتن این موانع ارائه کرده است. شود، راهمشارکت در امور خیریه استفاده می

که ها را برای تمامی اعضای شب، امکان رصد یکایک تراکنشهشدیعتوزبلوک و دفاتر کل فناوری زنجیره

در دفاتر آن، مانا بوده  شدهثبتدر لحظه فراهم آورده و به دلیل برخورداری از معماری امن، اطالعات 

های تراکنش اطالعاتمسئولیت حفظ و نگهداری  کهییازآنجاو غیرقابل تغییر است. در این معماری، 

 واریز وجه محضبهدر اطالعات از بین رفته و  یکاردستمرکزی نیست، امکان  نهادیکمالی در دست 

 در قالب رمزارز یا توکن، آن تراکنش پس از ثبت برای تمامی اعضای شبکه قابل رصد و پیگیری است.

بلوک از دو طریق مستقیم و توان گفت که زنجیرهبر اساس موارد کاربرد واقعی در سطح جهانی، می

ت، تر نیز هسهای خیریه کمک کند. در روش غیرمستقیم که متداولتواند به سازمانمی غیرمستقیم

 گیردکوین، اتریوم و غیره در اختیار سازمان خیریه قرار میهایی همانند بیتوجوهات در قالب رمزارز

ی ؛ اما در روش مستقیم، پلتفرمی به همین منظور برای اعطا(IranRescueBit)همانند مدل کمپین 

تواند شود. این پلتفرم میبلوک ساخته میفناوری زنجیره یریکارگبهن با های مردمی به نیازمنداکمک

کنندگان بسته از اهداکنندگان، دریافت یباًتقراز رمزارز یا توکن خود نیز بهره بگیرد و یک اکوسیستم 

 توان تعریف کرد، به وجود بیاورد.می بینیندراهای مرتبطی که و دیگر نقش

خیریه در ایران،  مؤسسات( برای کمک به رواجهانهای مستقیم )دریافت رمزارزهای استفاده از روش

شفاف این حوزه و نبود سازوکاری مطمئن  یگذارمقرراتو مشکالت مربوط به عدم  مسائلدر کنار 

تواند ، به دلیل ذات نوسانی قیمت رمزارزها، نمیریالبه واحد پولی  آمدهدستبهبرای تبدیل رمزارزهای 

باشد. از سوی دیگر، درج ارزش قیمتی رمزارزهای ایران های مردم ابزار مناسبی برای پرداخت کمک

خیریه، امری غیرممکن و خارج از  مؤسساتهای مالی در صورت کوینیتبهمانند  یپر نوسان

اعده توسط نهادهایی همانند سازمان امور مالیاتی و دیگر القاستانداردهای مالی موجود بوده و علی

 و پذیرش نیست. درکقابلنهادهای نظارتی 

فناوری  ی برنتمبدر همین راستا، مجموعه مهرآفرین تصمیم دارد، با استفاده از پلتفرم ایرانی ققنوس، 

تحت نظارت مراجع  و ریالهزار  صد ثابت ارزشمهر، با تعریف توکن  باشده، توزیع دفاتر کلشفاف 

کاربران شبکه ققنوس  یهزارنفر چند ضمن استفاده از مجموعه  صالح،گذاری و نظارتی ذیمقررات

بستری شفاف، قابل رصد، های سنتی موجود، در کنار روشمیلیونی این شبکه،  چندو جامعه هدف 

 روز برای خیرین عزیز فراهم آورد.رانه و به وامن، فنا

 اقدام نمایند. ود به کیف توکن ققنوس، نسبت خرید توکن مهر ورنصب و  توانند باافراد می

 برای کاربران و موسسه خیریه مهرآفرین به شرح زیر است: مهرمزایای استفاده از توکن خیریه  .1.1

                                                 
1 Crypto-Philanthropy 
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 شرکت ققنوس / موسسه خیریه مهرآفرین              

بر بستر فناوری دفاتر کل  مهرهای توکن خیریه تراکنش کهییازآنجا شفافیت کامل: .10501

گیری هستند. این موضوع به قابل ره یسادگبه ، لذاگیردققنوس انجام می شدهیعتوز

دهد که مسیر هدایای خود را از زمان پرداخت تا زمان رسیدن اهداکنندگان این امکان را می

 گیری کنند.به مکان موردنظر ره

 شوندیمعامله م پرنوسان شدتبه یدر بازارهاکه اغلب رمزارزها  برخالف توکن: ارزشثبات  .10505

دارای قیمتی پایدار  مهرکند، توکن خیریه یرا تجربه م یبیعج یهاها سقوطارزش آن بعضاًو 

 است.  ریالهزار  صد بوده و ارزش آن معادل 

ین در پلتفرم های خیربه دلیل پایین بودن کارمزد انتقال کمک ها:کاهش هزینه تراکنش .10501

 های خرد مردمی در این پلتفرم ، کمکهای مشابه و شبکه بانکیققنوس نسبت به شبکه

 .است صرفهبهمقرون

 توکن مهر .4

 گرددمیدر کیف توکن ققنوس عرضه  ریالهزار  صدثابت  باارزشتوکن مهر : ارزش توکن .1.0

و نیم دیگر آن از سوی میزبان تأمین و تقدیم از این مبلغ توسط کاربر  ریال هزارپنجاهکه 

 شود. ناشر می

توکن پس از عرضه اولیه، قابلیت خریداری از سوی کاربران شبکه : چرخه حیات توکن .1.1

ققنوس  درصدیپنجاهبه همراه سهم ی آن ریالققنوس را دارد. پس از خرید توکن، ارزش 

  .گرددمیناشر )موسسه خیریه مهرآفرین( واریز  حساببهتوسط ققنوس، 

محدود به کارمزد شبکه ققنوس  صرفاًانتشار و ابطال توکن مهر با توجه به کاربرد آن  :کارمزد .1.1

 .است

و در حساب توزیع قرار خواهد  صادرشدههزار توکن  16در ابتدا تعداد : سازوکار انتشار .1.1

توکن مهر برای کاربران . استماه از تاریخ انتشار  انتشار این توکن سه زمانمدتگرفت. 

 توکن خریداری نماید. تواندیممحدودیت در خرید ندارد و هر کاربر به هر میزان که بخواهد 

ن توکن را خریداری توکن مهر، کاربرانی که ای ماههسهدر پایان زمان عرضه  :پایان توکن .1.1

، گرددیمهای خود را به حساب بازگشت که توسط ناشر اعالم توانند توکن، میاندنموده

در آینده نزدیک از  MEHRدارندگان توکن  از چرخه خارج شوند. هاتوکنمنتقل نموده تا 

 خواهند شد. مندبهرهخدمات باشگاه وفاداری ققنوس 

 

 فنی معماری کالن .1.1

 کیف توکن به میزبانتوکن  توزیع از کیففقط در معماری کلی این طرح انتقال توکن  .50001

است  پذیرد. الزم به ذکرشده شبکه ققنوس انجام میتوزیع دفتر کلبر بستر  )خیرین محترم(

 سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان آمده است. 0جزئیات معماری فنی شبکه، در بند 
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 شرکت ققنوس / موسسه خیریه مهرآفرین              

با ایجاد خط اعتماد  کاربران و خیرین پس از نصب و ورود به کیف توکن ققنوس، در این طرح .50005

را از طریق کیف توکن خود خریداری  نکن مهر )موسسه خیریه مهرآفرین(، توکبه ناشر تو

ه موسسه خیری بانکی حساببهسپس میزبان و  بانکی حساببهی آن ریالکنند و معادل می

 مهرآفرین واریز خواهد شد.

انجام خواهد گرفت و پس از اتمام این مدت،  ماههسهعرضه این توکن تنها برای مدت محدود  .50001

 های خود اقدام کنند.های سنتی نسبت به ارائه کمکتوانند از روشخیرین می

توسط این توکن از طریق  شدهیآورجمعمبتنی بر مبالغ  شدهانجامگزارش اقدامات و خدمات  .50005

 خواهد شد.  یرساناطالعو صفحات اجتماعی ناشر)موسسه خیریه مهرآفرین(  تیساوب

نصب کیف توکن ققنوس رای خرید و یا نگهداری این توکن صرفاً ب: یازموردناقالم اطالعاتی  .1.1

 کافی است.
 

 توکن مهرمعرفی  .5

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

 توکن در جدول زیر آمده است:

 کن مهروتمشخصات  .1.0

 MEHR نماد توکن

 مهرتوکن خیریه  نام توکن

وکن ت توانندیم، اندکردهنصبکاربرانی که کیف توکن ققنوس را  شرایط

 مهر را خریداری نمایند.

 لوگوی توکن

 

 موسسه خیریه مهرآفرین پناه عصر / ناشرصادرکننده

GCJNJMAVOLDBQIJ5G37RN37V6UEIGGBAZH3V صادرکنندهآدرس حساب 

BJBYLJ42QW6RTDIRMYQY 

 www.mehrafarinorg.com صادرکننده یتساوب

 www.Kuknos.ir میزبان یتساوب

  (ده هزار)توکن  160666 تعداد نشر اولیه

http://www.mehrafarinorg.com/
http://www.kuknos.ir/
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 شرکت ققنوس / موسسه خیریه مهرآفرین              

 ریال 1660666 قیمت اسمی در عرضه 

 دارایی نوع توکن

 سازمان بهزیستی کشور رگوالتور

 محدودیتی برای داشتن و خرید این توکن وجود ندارد سقف موجودی توکن  برای هر حساب

 ندارد اعداد اعشار

 

 صادرکنندهتنظیمات حساب  .1.1

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

 مقدار حساب پارامتر عنوان

 GCJNJMAVOLDBQIJ5G37RN37V6 کلید عمومی

UEIGGBAZH3VBJBYLJ42QW6RTDIRMYQY 

Authorization required 6 

Authorization revocable 1 

Authorization immutable 6 

Account Signers  ناشر  طرف از 1با وزن  امضاکنندهدو 

 از طرف میزبان 1با وزن  امضاکنندهو دو 

 1 آستانه عملیات با امنیت کم

 1 آستانه عملیات با امنیت متوسط

 1 آستانه عملیات با امنیت باال

Home Domain www.kuknos.ir 

 

http://www.kuknos.ir/
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 شرکت ققنوس / موسسه خیریه مهرآفرین              

 توکن مهربرنامه توزیع  .1.1

  توزیع  هایحسابمعرفی  .40101

توزیع  یهاحسابتوزیع و میزان درصد از توکن و شرایط توزیع آن برای کلیه  یهاحساب

 :گرددیممطابق با جدول زیر معرفی 

 شرح حساب پارامتر عنوان

 GBQDJT2XAA63X5RDPRF45EIM6LKGU کلید عمومی

VN6YSIUNA3WYW7CPKM4AHHU7SQB 

Account Signers  میزبان طرف از 1با وزن  امضاکنندهدو 

 1 آستانه عملیات با امنیت کم

 1 آستانه عملیات با امنیت متوسط

 1 آستانه عملیات با امنیت باال

 عدد  )ده هزار( 160666 میزان توکن 

 

 برنامه توزیع .40105

توانند نسبت به خرید شود و از این تاریخ خیرین میمنتشر می 1/1/99توکن مهر از تاریخ  .4010501

 اقدام نمایند. 11/4/99توکن تا تاریخ 

 روش اجرایی توزیع .40101

 .گرددتوزیع واریز می هایحسابها پس از ایجاد به توکن شدهاعالم بندیزمانمطابق با  .4010101

 .شد عرضه خواهد از طریق کیف توکن ققنوس ازآنپس

 مدیریت اطالعات توکن و دارندگان آن .6

 

 شفافیت اطالعات مرتبط با توکن .1.0

کامل در سپیدنامه آمده است و هرگونه تغییر در این  طوربهمهر  اطالعات مرتبط با توکن .00101

. همچنین هرگونه تغییر در شودمی رسانیاطالعو ناشر  خصوص از طریق سایت میزبان
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 شرکت ققنوس / موسسه خیریه مهرآفرین              

 .شودمی روزبهپیشین  رسانیاطالعبا  های شبکهخودکار در تمامی توکن طوربهها توکن

نخواهد بود که در این صورت  هاتوکنبدیهی است تغییرات شامل سلب حق مالکیت دارنده بر 

 . گرددیمرضایت پیشین وی اخذ 

 احراز هویت مشتریان .1.1

 نصب یک کیف توکن معتبر ققنوس کافی است.ن مهر، برای خرید و مبادله توک .00501

 حریم خصوصی مرتبط با دارندگان توکن .1.1

 ند.مامحرمانه باقی می صورتبهناشر  اطالعات هویتی دارنده این توکن نزد شبکه ققنوس و .00101

مشی صادره از سوی خط موجببههای شخصی کاربران شبکه ققنوس صیانت از حریم داده

 www.kuknos.ir: آن است که در نشانی ذیل قابل دریافت است

 هایتمسئول .7

 ناشر هاییتمسئول .1.0

  در برابر کاربر .۱0101

 ارائه سپیدنامه و شرح کامل اطالعات توکن .۱010101

امور در  شدهیآورجمعصرف مبالغ در سپیدنامه توکن و  شدهمطرحپایبندی به ادعاهای  .۱010105

 خیریه موضوع این سپیدنامه

 شدهیآورجمعرعایت شفافیت در امور صرف مبالغ  .۱010101

 در برابر میزبان .۱0105

 ارائه سپیدنامه و شرح کامل اطالعات توکن .۱010501

 شماره دونامه به شرح پیوست پایبندی به بندهای مندرج در تفاهم .۱010505

 شدهیآورجمعرعایت شفافیت در امور صرف مبالغ  .۱010501

 میزبان هاییتمسئول .1.1

 در برابر کاربر .۱0501

 در همه مراحل کاربران حفظ امنیت اطالعات دریافتی از  .۱050101

 و دقیق موقعبهدهی سرویس .۱050105

 کاربران حفظ حریم خصوصی  .۱050101

های کاربران به سایر توکن ی تبدیل توکن مهر موجود در کیف توکنارائه سازوکارهای الزم برا .۱050105

 شبکه ققنوس )توکن وفاداری(

 در برابر ناشر .۱0505

 انعقاد قرارداد با ناشر و پایبندی به موارد مندرج در آن .۱050501

http://www.kuknos.ir/
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 شرکت ققنوس / موسسه خیریه مهرآفرین              

 پذیرش تمامی شرایط مندرج در سپیدنامه توکن مهر .۱050505

 کاربر هاییتمسئول .1.1

 و میزبان در برابر ناشر .۱0101

 ایجاد خط اعتماد بین خود و ناشر توکن مهر .۱010101

 پذیرش تمامی شرایط مندرج در سپیدنامه توکن مهرمطالعه و  .۱010105

  حفظ اطالعات خود مانند کلید خصوصی .۱010101
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 شرکت ققنوس / موسسه خیریه مهرآفرین              

 معرفی ناشر توکن -پیوست یک 

 

 موسسه خیریه مهرآفرین پناه عصر موضوع فعالیت -1

ی هاعالیتفرسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت این موسسه، خدمتموضوع 

 شود.اجتماعی را شامل میهای حوزه

 از: اندعبارتاهداف موسسه 

  و بد سرپرست خودسرپرست، سرپرستیبهای خانواده قرار دادنتحت پوشش 

 های تحت پوششبه خانواده المنفعهعامهای مالی اعطای کمک 

 های فوقایجاد تسهیالت الزم جهت اشتغال خانواده 

 های تحت پوششهارتقاء سطح فرهنگی و بهداشت و درمان خانواد 

 و بد سرپرست سرپرستیبروزی از کودکان نگهداری شبانه 

 های مددکاری اجتماعیکلینیک و اورژانس سیتأس 

 ها و مراکز خدمات بهزیستیمجتمع سیتأس 

 مراکز نگهداری کودکان کار و خیابان 

 اجتماعیشناسی رسانی به افراد فوق و بررسی آسیبایجاد واحد پژوهش و توسعه جهت خدمت 

 رسانی به اعضای مهرآفرین های زندگی به مددجویان و اطالعانتشار نشریه برای آموزش مهارت

های های اجتماعی به عموم، اخذ تسهیالت و وام از بانکرسانی در خصوص آسیباطالع یطورکلبه

 ها و مراکز آموزشی و فرهنگیو تجهیز مجتمع سیتأسداخلی و خارجی، کمک به 

 یمددکارروزی برای کودکان در معرض خطر و مدیریت و ارائه خدمات های شبانهاندازی مهدکودکراه 

 در آن

 خانمانروزی جهت مادران و کودکان بیاندازی مراکز اسکان موقت شبانهراه 

 کار و خیابان و ارائه خدمات آموزشی پرورشی و فنی  بد سرپرستاندازی مراکز آموزش به کودکان راه

 آن در

 اندازی مرکز خالقیت و پرورش استعدادها از میان کودکان نیازمندراه 

 های اجتماعیبررسی آسیب 

 جلب مشارکت اجتماعی 

 های غیررسمیحمایت و ارائه خدمات مددکاری به مادران و کودکان نیازمند در سکونتگاه 
 

 

 

 



             

 17  0.1نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس MEHRبا کد مهر  خیریه سپیدنامه توکن

 

 شرکت ققنوس / موسسه خیریه مهرآفرین              

 سرمایه و سهامداران -5

و  شدهپرداختتماماً  مؤسس ئتیهاست که توسط  ریال 6660۱10666دارایی اولیه موسسه خیریه مهرآفرین 

 است. قرارگرفتهدر اختیار موسسه 

 از: اندعبارت مؤسس ئتیه

 خانم فاطمه دانشور 

 آقای مهرداد اکبریان 

 خانم جمیله شاهرخی امید 

 آقای علی دانشور 

 خانم زهرا دانشور 

 ساختارها و تشکیالت -1

  از: اندعبارتارکان موسسه 

o امناء ئتیه 

o رهیمدئتیه 

o مدیرعامل 

o بازرس یا بازرسین 

 ارتباط با ناشر -5

o  :خیابان شهید آریایی پور  نیبنزپمپشهریور جنوبی، جنب  1۱ابتدای  ،تهران میدان شهداآدرس

 16پالک 

o  :14506تلفن 

o سایت اینترنتی :www.mehrafarinorg.com 

o پست الکترونیک :info@mehrafarinorg.com 


