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  تلفن همراه یهمه اپراتورها یبرا ی؛ شارژMobile 10توکن شارژ 

بازار  درنتیجهشده و  یلتبد یاز زندگ یرناپذییجدا یبه بخش یاز تلفن همراه و خدمات ارتباط استفاده

 یاز سو شدهاعالم. بر اساس آمار رودیدر جهان به شمار م یکنون یبازارها ترینمهمهمراه از  یخدمات ارتباط

وجود  یرانمشترک تلفن همراه در ا میلیون 118 بربالغ 1398سال  یاناطالعات تا پا یوزارت ارتباطات و فناور

پرداخت  دهند.یم یلتشک یاعتبار هایکارتسیمرا صاحبان  یتوجهقابلسهم  ی،جامعه آمار یندارد که از ا

روش  یقتلفن همراه از طر یاعتبار هایکارتسیمتوسط دارندگان  ینترنتخدمات مکالمه و ا ینههز

از  یکیشارژ  یدکه خرین، عالوه بر ااست موضوع باعث شده یند و همگیریشارژ صورت م یهبا ته پرداختپیش

 شود. یلتراکنش تبد یادیز یاربا تعداد بس یمال یسیروزمره و مهم خانوارها باشد، به سرو یدهایخر

 یاتبر انجام عمل یوجود دارد که مبتن یتلو را یرانسلشارژ همراه اول، ا یهته یبرا یمتنوع یهاروش امروزه

 یافزارهانرمو  یدستور یشارژ با کدها یدخر یاتبه عمل توانیها مهستند که از آن یپرداخت با کارت بانک

 یرو در سا شوندیتلفن همراه صادر م راتوراپ یک یو صرفا برا شوندیخرد نم ،شارژها ینپرداخت اشاره داشت. ا

استفاده  یا ترکوچکآن به مبالغ  یمتقس شارژ تلفن همراه و یک ید، خردرواقعاستفاده ندارند؛  یتاپراتورها قابل

دفترکل  یرساختز ترینبزرگو  یناما شبکه ققنوس، اول یست؛موجود ممکن ن یهااپراتورها در روش یردر سا

ارائه توکن شارژ را فراهم کرده تا  یرساختز یی،کردن دارا یزهتوکن یاز فناور یریگن، با بهرهیرادر ا شدهتوزیع

راستا، شرکت  یندر ا .دوبه کاربران ارائه ش پذیریتقسیمبه اپراتورها و  یعدم وابستگ یتشارژ تلفن همراه با قابل

 یناشر توکن با شماره مل عنوانبه یجیتالفعال در حوزه ارائه خدمات د یهااز شرکت یش،وان ک ینمب

 Mobile10را تحت نماد  هزارتومانی10ققنوس پارس، توکن شارژ  یکتاشرکت  یزبانیو با م 10980196817

 یفک یسازیو کاربرد هایستوسعه سرو یدر راستا گرانید کارتسیمشارژ  یاکاربر  کارتسیمبا کاربرد شارژ 

توکن منتشر کرده  یلیاردم صدیکدر تعداد  1401سال  یانپا بارشبکه ققنوس با اعت یتوکن ققنوس بر رو

پشتوانه  ینسپس بعد از تام ؛خواهد شدقل تعرضه منیشحساب پ بهو  یدها بدون پشتوانه تولتوکن . ایناست

 .شوندیتوکن ققنوس آماده فروش به کاربران م یفها در کتوکن یزبان،شارژ با نظارت م

مدت عرضه در دسترس کاربران  یانتا پا یاتمال اضافههزار تومان به 10 یمتبا ق Mobile10شارژ  توکن

توکن ققنوس را خواهد داشت.  یفدر ک یتوکن امکان نگهدار 100تا سقف  یو هر حساب کاربر گیردیقرار م

ققنوس وجود دارد و کاربر  یرمتمرکزغامکان ارسال و تهاتر در بازار ؛ اما ندارد یدبازخر یترژ قابلتوکن شا

 به فروش برساند. یآن را با نرخ توافق تواندیم
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اپراتورها  یتمام ، براییستوابسته ن یشرکت اپراتور تلفن همراه یچبه ه Mobile 10شارژ  توکن

کاربر با  یقت. در حقکنداز اپراتورها استفاده  هرکدامشارژ در  یناز ا تواندیآن م یدارو خر است استفادهقابل

وان مراجعه  ینمب یتشارژ به سا یداعتبار و خر یشافزا یبرا تواندیهزار تومان، م10ارزش  هتوکن شارژ ب یدخر

توکن ققنوس، شارژ  یفپرداخت با ک ینهبا استفاده از گز موردنظرو پس از انتخاب مبلغ و اپراتور تلفن همراه 

و کارمزد  است هزار تومان یکتوکن  ینشارژ تلفن همراه با استفاده از ا یبرا ی. حداقل مقدار ارسالبخرد

 .شودیتوکن ققنوس پرداخت م یفاندوخته در ک هاییمانبا استفاده پ توکن شارژ یهاتراکنش

Mobile10 اعتبار  یشافزا یاز آن برا توانیدیت که مهزار تومان اس 10ارزش  هب یکیمانند اعتبار الکترون

مناسب  یتیتوکن ظرف ینا ید.استفاده کن یدائم هایکارتسیمو کاهش مبلغ صورتحساب  یاعتبار کارتسیم

را به کاربران ارائه دهند و کاربر با  وایزیکه قصد دارند تا ج رودیبه شمار م یزن یانمشتر یهاباشگاه یبرا

توانند با همکاری میزبانان ناشر و اپراتورها می تلفن همراه خود را شارژ کند. کارتسیم تواندیاستفاده از آن م

 شبکه ققنوس پیشنهادات جذابی بر روی این توکن تعریف کنند.
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 شارژی برای همه اپراتورها/متفاوت شارژ کن! ؛Mobile 10توکن شارژ  عنوان

 بدون وابستگی به اپراتورهای تلفن همراه کارتسیمخرید شارژ  هدف

 10980196817شرکت مبین وان کیش با شماره ملی  ناشر

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارای مجوز از ...

 شرکت یکتا ققنوس پارس میزبان

 یافتهشده و تخصیصشارژ تامین پشتوانه

 در عرضه اولیه ریال( 100.000ریال )ارزش:  90.000 قیمت

 توکنصد میلیارد  مقدار عرضه

 1/5/99 زمان عرضه

 شارژ و عدم وابستگی به اپراتورهای تلفن همراه پذیریتقسیمقابلیت  مزیت

 توانید این توکن را از کیف توکن ققنوس خریداری کنیدشما می شیوه خرید

 

 

 


