توکن شارژ Mobile 10؛ شارژی برای همه اپراتورهای تلفن همراه
استفاده از تلفن همراه و خدمات ارتباطی به بخشی جداییناپذیر از زندگی تبدیل شده و درنتیجه بازار
خدمات ارتباطی همراه از مهمترین بازارهای کنونی در جهان به شمار میرود .بر اساس آمار اعالمشده از سوی
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تا پایان سال  1398بالغبر  118میلیون مشترک تلفن همراه در ایران وجود
دارد که از این جامعه آماری ،سهم قابلتوجهی را صاحبان سیمکارتهای اعتباری تشکیل میدهند .پرداخت
هزینه خدمات مکالمه و اینترنت توسط دارندگان سیمکارتهای اعتباری تلفن همراه از طریق روش
پیشپرداخت با تهیه شارژ صورت میگیرد و همین موضوع باعث شده است ،عالوه بر اینکه خرید شارژ یکی از
خریدهای روزمره و مهم خانوارها باشد ،به سرویسی مالی با تعداد بسیار زیادی تراکنش تبدیل شود.
امروزه روشهای متنوعی برای تهیه شارژ همراه اول ،ایرانسل و رایتل وجود دارد که مبتنی بر انجام عملیات
پرداخت با کارت بانکی هستند که از آنها میتوان به عملیات خرید شارژ با کدهای دستوری و نرمافزارهای
پرداخت اشاره داشت .این شارژها ،خرد نمیشوند و صرفا برای یک اپراتور تلفن همراه صادر میشوند و در سایر
اپراتورها قابلیت استفاده ندارند؛ درواقع ،خرید یک شارژ تلفن همراه و تقسیم آن به مبالغ کوچکتر یا استفاده
در سایر اپراتورها در روشهای موجود ممکن نیست؛ اما شبکه ققنوس ،اولین و بزرگترین زیرساخت دفترکل
توزیعشده در ایران ،با بهرهگیری از فناوری توکنیزه کردن دارایی ،زیرساخت ارائه توکن شارژ را فراهم کرده تا
شارژ تلفن همراه با قابلیت عدم وابستگی به اپراتورها و تقسیمپذیری به کاربران ارائه شود .در این راستا ،شرکت
مبین وان کیش ،از شرکتهای فعال در حوزه ارائه خدمات دیجیتال بهعنوان ناشر توکن با شماره ملی
 10980196817و با میزبانی شرکت یکتا ققنوس پارس ،توکن شارژ 10هزارتومانی را تحت نماد Mobile10

با کاربرد شارژ سیمکارت کاربر یا شارژ سیمکارت دیگران در راستای توسعه سرویسها و کاربردیسازی کیف
توکن ققنوس بر روی شبکه ققنوس با اعتبار پایان سال  1401در تعداد یکصد میلیارد توکن منتشر کرده
است .این توکنها بدون پشتوانه تولید و به حساب پیشعرضه منتقل خواهد شد؛ سپس بعد از تامین پشتوانه
شارژ با نظارت میزبان ،توکنها در کیف توکن ققنوس آماده فروش به کاربران میشوند.
توکن شارژ  Mobile10با قیمت 10هزار تومان به اضافه مالیات تا پایان مدت عرضه در دسترس کاربران
قرار میگیرد و هر حساب کاربری تا سقف  100توکن امکان نگهداری در کیف توکن ققنوس را خواهد داشت.
توکن شارژ قابلیت بازخرید ندارد؛ اما امکان ارسال و تهاتر در بازار غیرمتمرکز ققنوس وجود دارد و کاربر
میتواند آن را با نرخ توافقی به فروش برساند.
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توکن شارژ  Mobile 10به هیچ شرکت اپراتور تلفن همراهی وابسته نیست ،برای تمامی اپراتورها
قابلاستفاده است و خریدار آن میتواند از این شارژ در هرکدام از اپراتورها استفاده کند .در حقیقت کاربر با
خرید توکن شارژ به ارزش 10هزار تومان ،میتواند برای افزایش اعتبار و خرید شارژ به سایت مبین وان مراجعه
و پس از انتخاب مبلغ و اپراتور تلفن همراه موردنظر با استفاده از گزینه پرداخت با کیف توکن ققنوس ،شارژ
بخرد .حداقل مقدار ارسالی برای شارژ تلفن همراه با استفاده از این توکن یک هزار تومان است و کارمزد
تراکنشهای توکن شارژ با استفاده پیمانهای اندوخته در کیف توکن ققنوس پرداخت میشود.
 Mobile10مانند اعتبار الکترونیکی به ارزش  10هزار تومان است که میتوانید از آن برای افزایش اعتبار
سیمکارت اعتباری و کاهش مبلغ صورتحساب سیمکارتهای دائمی استفاده کنید .این توکن ظرفیتی مناسب
برای باشگاههای مشتریان نیز به شمار میرود که قصد دارند تا جوایزی را به کاربران ارائه دهند و کاربر با
استفاده از آن میتواند سیمکارت تلفن همراه خود را شارژ کند .ناشر و اپراتورها میتوانند با همکاری میزبانان
شبکه ققنوس پیشنهادات جذابی بر روی این توکن تعریف کنند.
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عنوان

توکن شارژ Mobile 10؛ شارژی برای همه اپراتورها/متفاوت شارژ کن!

هدف

خرید شارژ سیمکارت بدون وابستگی به اپراتورهای تلفن همراه

ناشر

شرکت مبین وان کیش با شماره ملی 10980196817

دارای مجوز از ...

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

میزبان

شرکت یکتا ققنوس پارس

پشتوانه

شارژ تامینشده و تخصیصیافته

قیمت

 90.000ریال (ارزش 100.000 :ریال) در عرضه اولیه

مقدار عرضه

صد میلیارد توکن

زمان عرضه

99/5/1

مزیت

قابلیت تقسیمپذیری شارژ و عدم وابستگی به اپراتورهای تلفن همراه

شیوه خرید

شما میتوانید این توکن را از کیف توکن ققنوس خریداری کنید
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