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 فناوری در خدمت کار خیر توکن مهرآفرین؛

های ضعیف در سراسر خاص و خانوادههای اساسی حمایت از اقشار یکی از رکن هاو سمن های خیریهدنها

ها نقش مهمی در ایجاد خیریه .کنندکه در راستای تحقق عدالت اجتماعی تالش می شوندمحسوب می جهان

 دارند. یرطبیعیغزندگی برای اقشار ضعیف و خاص در برابر حوادث طبیعی و  اولیهامید و تامین نیازهای 

تقال کمک نهادهای خیریه ابزاری واسط و کارآمد برای ان و است ها نهفتهو کمک در ذات انسان یدوستانسان

 شهروندان به همنوعان نیازمند هستند.

بحرانی جهانی در سراسر جهان  هزار انسان 600میلیون نفر و مرگ  14.2 بربالغمبتال شدن و  19وید وک

 اییهبخش بهداشت و درمان، اقتصاد و صنایع مالی را با چالش که رودبه شمار میبا تبعات گسترده اجتماعی 

از بحران ویروس کرونا به اقتصاد جهانی تریلیون دالری  8.5ضربه اقتصادی  تاثیر است. روبرو کردهبزرگ 

بوده و یشتر ب مراتببههای اقتصادی ظرفیت ترینبزرگکشورهایی با حتی در ، یالدیم 2008اقتصادی سال 

با  قرار بگیرد. الشعاعتحتانسان در سراسر کره خاکی ها زندگی میلیونرشد اقتصادی متوقف و باعث شده تا 

اند و نیاز شدهبا مشکالتی جدی روبرو  برای رفع نیازهای معمول خود اقشار ضعیفافزایش فشارهای اقتصادی، 

 272مبتال شدن و  وکارهاکسبتعطیلی  ازجملهکرونا در ایران نیز تاثیراتی جدی  .جدی به حمایت مالی دارند

ایجاد کشور که آشفتگی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی شته را به دنبال دا وطنهمهزار  14هزار نفر و مرگ 

ها و ظرفیت خیریهاز و عبور از بحران کرونا نیاز است تا برای کمک به اقشار ضعیف رو، ازاین است.کرده 

هدفمند  رسانیکمکچابک برای  زمه این موضوع ایجاد بستری شفاف والبته ال .استفاده شودهای مردمی کمک

های حامی بر اساس نظر شبکه ملی خیریه، چراکه شیوع ویروس کرونا در کشور است.از  دیدهآسیببه اقشار 

بیست هزار موسسه خیریه فعالیت دارد و آمارهای سازمان بهزیستی بیانگر آن است که  بربالغدر ایران ایتام، 

د. این موضوع باعث شده است، ها وجود ندارنظارت خاصی بر عملکرد و وضعیت مالی تعداد بسیار زیادی از آن

 .عنوان شودحلقه مفقوده امور خیریه در کشور عنوان مطالبه اصلی جامعه خیرین ایجاد اعتماد و شفافیت به

و قابلیت ایجاد اعتماد به باال از شفافیت  یبرخورداربا توجه به  شدهتوزیعبلوک و دفترکل ناوری زنجیرهف

در همین راستا،  .داردبسیار موثری حوزه امور خیریه و بشردوستانه کاربرد در  ،تغییرناپذیری سوابق مالیدلیل 

ایجاد  هاتوکن و انواع شدهتوزیعدفاتر کل  یهبر پا یبشردوستهایی متنوع در ایران و جهان با محوریت پویش
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مالی  از شرایط اقتصادی کمک دیدهآسیبو نیازمندان پزشکی افراد بتوانند از این طریق برای کادر شد تا 

توان به پویش صرافی بایننس در راستای تهیه لوازم پزشکی مقابله با ها میکه از جمله آن کنند آوریجمع

توسط اکوسیستم  احمرهاللکمک به سازمان  منظوربه IranRescueBit بشردوستانه کمپینکرونا و 

شده برای ارائه توکن با قیمت و دفترکل توزیع بلوکیرهزنج استفاده از فناوری کرد.اشاره  ایران بلوکزنجیره

موسسه  ،در همین راستا های مالی به افراد نیازمند است.کثابت راهکاری شفاف و مناسب برای اهدای کم

با مجوز رسمی سازمان بهزیستی با شناسه ملی  خیریهنهادهای فعال  ازجمله که خیریه مهرآفرین پناه عصر

پذیر را با رویکردهایی نوین در دستور کار زنان و کودکان آسیب هزار نفر از 22بیش از  کمک به که 21015

یکی از  عنوانبهشرکت یکتا ققنوس پارس همکاری با  و با استفاده از ظرفیت شبکه ققنوس ،قرار داده است

خیرین تا  کرده استمنتشر وس بر روی شبکه ققن Mehrو تحت نماد مهر  نامبا را توکنی  ،میزبانان این پلتفرم

موسسه  کنند.مالی کمک  شفاف، صورتبه ،بتوانند به مددجویان نیازمند موسسه مهرآفرین در شرایط کرونا

تمامی منابع مالی دریافتی از سوی  مهرآفرین در قرارداد با شرکت یکتا ققنوس پارس تضمین کرده است تا

 .کمک به مددجویان نیازمند در شرایط کرونا صرف کند منظوربهشبکه ققنوس بابت فروش توکن مهر را 

های مربوط به فروش توکن گزارش است، میزبان، تضمین کرده عنوانبههمچنین شرکت یکتا ققنوس پارس 

 صورتبه پول حاصل از فروش توکن مستمر و شفاف در اختیار موسسه مهرآفرین قرار دهد و صورتبهمهر را 

 .رآفرین قرار گیرددر اختیار خیریه مهکامل 

 و این توکن در کیف توکن ققنوس است در شبکه ققنوس منتشر شده ینمهرآفرده هزار عدد از توکن 

هزار ریال را  50 معادل ،مبلغ درصدپنجاه ،خرید هر توکن منظوربه اما خیرین؛ هزار ریالی دارد 100ارزش 

از  گزاریسپاسمشارکت در کار خیر و  راستایدر  در جایگاه میزبان توکن رکت ققنوسشکنند و پرداخت می

 مهرآفرینبه حساب موسسه  هزار ریال 100 درنهایتتامین و  مابقی مبلغ را درصدپنجاهعمل نیک خیرین، 

دریافت  نیز با ایجاد باشگاه وفاداری ققنوس، توکن وفاداری خریداران توکن مهرآفرین در آینده. کندمی واریز

با  زمینه وضعیت عملکرد موسسه خیریهکن مهر باید به افزایش شفافیت درمزایای تو دیگر از .خواهند کرد

 ققنوساز زمان پرداخت تا مقصد در شبکه  هاتراکنش گیریرهو قابلیت  شدهتوزیعتوجه به استفاده از دفترکل 

تا مبالغ اهدایی با  شودها باعث میهمچنین ثابت بودن قیمت و کارمزد پایین نسبت به سایر شبکه اشاره کرد.

برای شرکت در  مردادماهالزم به ذکر است، خیرین تنها تا پایان  انتقال یابد.ترین هزینه به موسسه خیریه کم

 این پروژه خیرخواهانه فرصت دارند.
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و محدودیتی در تعداد  ی استخرید و نگهداری توکن مهرآفرین استفاده از کیف توکن ققنوس کاف منظوربه

صرفا کارمزد انتشار و ابطال توکن مطابق با قوانین  مهر وجود ندارد. کارمزد استفاده از توکن خریدتوکن قابل

 .شودپرداخت می ،توکن پایه شبکه ،که از طریق پیمان استشبکه ققنوس 

های مالی توکن مهر و استقبال گسترده کاربران از این توکن برای اهدای کمک دو هزارفروش  با توجه به

 ای نزدیک، در آیندهکت یکتا ققنوس پارسموسسه خیریه مهرآفرین در نظر دارد تا با همکاری شر خیریه،

منتشر کند که با استفاده از آن های دلخواه مهرآفرین پویش درکمک  یاهدایت نسخه دوم توکن مهر را با قابل

وجود در سایت مهای کمپینیکی از  در، مبالغ را در کیف ققنوس توانند پس از خریداری توکن مهرخیرین می

 اهدا کنند. خود، دلخواهبه ،خیریه مهرآفرین


