توکن الماس؛ جواهری در شبکه ققنوس

الماس جواهری ارزشمند است که تقریبا سه هزار سال گذشته شناخته شد و در بسیاری از فعالیتهای
معدنکاوی بهویژه در هندوستان با توجه به تحمل سختی باال برای بریدن سنگهای قیمتی مورداستفاده قرار
گرفت؛ اما با گذشت زمان و شکلگیری مفهوم تجارت نوین ،الماس توانست توجه سرمایهگذاران را با توجه به
زیبایی و درخشش به سمت خود جلب کند .این موضوع باعث شده تا این گوهر گرانقیمت با رنگهای مختلف
جایگاه شاخصی در صنعت تولید جواهر داشته باشد و امروزه پس از گذشت قرنها همچنان بهعنوان نمادی از
ثروت و ارزش شناخته شود .همچنین ،با توجه به اینکه در سالهای اخیر طال مقداری از نقطه اوج و جایگاه
نخست سرمایهگذاری فاصله گرفته ،الماس با برخورداری از ثبات قیمتی بیش از پیش جذاب شده است .آمارها
در طول یک دهه اخیر بیانگر آن است که با کاهش تولید و اکتشاف در معادن و افزایش تقاضا برای خرید و
استفاده از الماس ،قیمت این گوهر درخشان با رشد چشمگیری همراه بوده است.
بااینحال ،موانعی بر سر راه سرمایهگذاران عالقهمند به الماس وجود دارد .از یک سو ،خرید الماس با
سرمایههای خرد امکانپذیر نیست و از سویی دیگر این گوهر گرانبها در زمان فروش با افت قابلتوجه قیمت
روبرو میشود که همین موضوع باعث شده است ،سرمایهگذاری در این بازار محدود باشد؛ اما به لطف توسعه
فناوری و به وجود آمدن امکان توکنیزه کردن دارایی و تعریف و انتقال توکنها بر بستر نرمافزاری امن و شفاف
با نام دفترکل توزیعشده ،راهکاری برای تقسیم کردن داراییهای گرانقیمت همچون الماس بهمنظور
سرمایهگذاری با مبالغ خرد ارائه شده است که مشکالت نگهداری و فروش فیزیکی الماس ازجمله کاهش قیمت
را ندارد .این قابلیت برای نخستین بار در ایران از سوی شبکه ققنوس در ایران فراهم شده و در اختیار هموطنان
قرار گرفته است تا از این طریق بتوانند با وجوه خرد ،به بازار داراییهایی از این دست ورود کنند.
بدین منظور ،شرکت تدبیر اندیشان نوین افروز با شماره ثبت  519435از اتحادیه طال و جواهر برای فعالیت
مجوز دریافت کرده و به دنبال آن است تا با استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین مطابق با روندهای جهانی،
فرصت اقتصادی خرید الماس را برای تمامی اقشار جامعه ایجاد کند تا الماس بهعنوان دارایی ارزشمند و پایدار
در سبد سرمایهگذاری هر فردی حتی با سرمایه اندک قرار بگیرد .به همین منظور نیز این شرکت توکن الماس
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را بر روی شبکه ققنوس منتشر کرده تا تمام افراد جامعه با هر سطح از توانایی مالی بتوانند از مزایای استفاده
از این جواهر گرانقیمت بهره ببرند.
با این هدف ،بیستوپنج میلیون عدد توکن الماس دایادایموند از سوی شرکت تدبیر اندیشان نوین افروز
بهعنوان ناشر تحت نماد  DAYADIAMONDبا تضمین اعتبار توسط میزبان ،شرکت یکتا ققنوس پارس ،بر
روی شبکه ققنوس منتشر شده و تا پایان اسفندماه سال  1403قابل خریداری خواهد بود .الماس پایه این
توکن ،یک قیراط الماس با تراش گرد خوب و رنگ سفید  Iو پاکی  VS2است .این الماس توسط میزبان و در
صندوق امانات بانکی نگهداری میشود و سند خرید آن در سایت ناشر توکن به آدرس dayadiamond.com

در اختیار عموم قرار گرفته است .الماس پشتوانه یک قیراطی در شبکه ققنوس به  750واحد تقسیم شده و هر
واحد آن در قالب یک توکن دایادایموند عرضه شده است .قیمت این الماس و درنتیجه قیمت هر توکن بر
اساس نرخ درجشده در سایت راپاپورت بهعنوان مرجع جهانی و قابلاعتماد نرخ الماس و قیمت دالر طالی
اعالمی از سوی اتحادیه طال و جواهر تعیین میشود .درحالحاضر ،قیمت هر عدد توکن در حدود  230هزار
تومان است و کاربر درصورتیکه  750توکن خریداری کرده باشد ،میتواند الماس پشتوانه معرفیشده را پس
از کسر کارمزد دریافت کند.
نقدشوندگی دارایی بهصورت آنی از مهمترین دغدغههای سرمایهگذاران است .در این راستا شبکه ققنوس
قابلیت بازخرید مستقیم توکن دایادایموند را برای خریداران فراهم کرده است تا در هر لحظه بتوانند توکنهای
الماس خود را به توکن پایه سکوی ققنوس با نام پیمان تبدیل و سپس با درخواست فروش پیمان ،معادل ریالی
آن را دریافت کنند .همچنین شرکت یکتا ققنوس پارس بهعنوان میزبان توکن دایادایموند با پشتوانه الماس،
نقدشوندگی و اعتبار این دارایی را تضمین کرده است.
با توجه به اینکه توکن دیجیتالی دایادایموند با پشتوانه الماس بر روی شبکه ققنوس بهعنوان بزرگترین
زیرساخت دفترکل توزیعشده در ایران قرار گرفته است ،معامله دایادایموند در بستری شفاف ،ایمن و سریع
انجام میشود .خرید و نگهداری توکن دایادایموند از طریق کیف توکن ققنوس امکانپذیر است و محدودیتی
در خرید و نگهداری آن وجود ندارد .کارمزد استفاده از دایادایموند کارمزد انتشار و ابطال توکن مطابق با قوانین
شبکه ققنوس از طریق پیمان پرداخت میشود و کارمزد بازخرید آن 10 ،درصد است.
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عنوان

توکن الماس دایادایموند؛ جواهری در شبکه ققنوس

هدف

ایجاد فرصت اقتصادی خرید الماس بهعنوان دارایی ارزشمند برای تمامی اقشار جامعه

ناشر

شرکت تدبیر اندیشان نوین افروز با شناسه ملی 519435

دارای مجوز از ...

اتحادیه طال و جواهر استان تهران

میزبان

شرکت یکتا ققنوس پارس

پشتوانه

الماسهای پشتوانه

قیمت

قیمت الماس پایه توکن (یک قیراط الماس با تراش گرد خوب ،رنگ سفید  Iو پاکی  )VS2بر اساس
نرخ راپاپورت تقسیم بر  750ضربدر قیمت دالر طال مساوی با قیمت هر عدد توکن
قیمت تا تاریخ  28تیرماه ساعت  10:30دقیقه برابر با مبلغ  239هزار تومان

مقدار عرضه

بیستوپنج میلیون توکن

زمان عرضه

 1399/03/12تا 1403/12/ 29

مزیت

سرمایهگذاری ایمن و شفاف با سرمایههای خرد در بازار الماس ،بازده سود باال با تغییرات قیمت ارز،
کارمزد پایین در مقایسه با خریدوفروش فیزیکی الماس ،قابلیت نقدشوندگی آنی ،امکان تحویل الماس
پشتوانه

شیوه خرید

شما میتوانید این توکن را از کیف توکن ققنوس خریداری کنید
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