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 کتاب را با تخفیف بخریدراه پرداخت؛ توکن 

برخی دسترس برای انجام ر، زمان دکردن روزهای متعدد در قرنطینهریکرونا و سپدر شرایط شیوع ویروس 

های گذاری بر روی آموزش و کسب مهارتاستفاده از این زمان برای سرمایه و است افزایش پیدا کرده کارها

. یکی از خواهد بود بسیار ارزشمنددر راستای مقابله با چرخه معیوب روزمرگی و افزایش دانش و آگاهی جدید 

بررسی  های نوین از طریق مطالعه وها و فناوریآشنایی با مهارتراستا، در این  کنممی هابهترین فعالیت

که مطالعه کتاب و استفاده از محصوالت  شودمحسوب می ،توسعه فردی منظوربه محتوای غنی و باکیفیت،

 روند.فرهنگی ابزارهای کلیدی برای تحقق آن به شمار می

رشد ها ها و رسانهتولید محتوای آموزشی و تخصصی در ایران در چند سال اخیر توسط موسسهبراین، عالوه

افزایش  موزش وآ، درنهایتاین موضوع  است.ی داشته و با استقبال گسترده مخاطبان روبرو شده بسیار زیاد

 کشور یو توسعه اقتصاد وریکه گامی مهم برای افزایش بهره است نیروی کار را به دنبال داشتهسطح دانش 

در یک دهه بخش پرداخت و بانکی کشور ویژه قه مفقوده حوزه فناوری مالی و بهترین حلمهم .شودتلقی می

. در این شودعنوان می یفیتباکهای فعال با محتوای غنی و فقدان محتوای آموزشی و رسانه موضوعاخیر، 

ارشاد فرهنگ و دریافت مجوز از وزارت با  هتوانست 92770840041شماره ملی  راه پرداخت با موسسه راستا،

 1390ی مالی از اردیبهشت سال های تخصصی درزمینه فناوره آموزشارائ جهتدر  74572به شماره  اسالمی

های پرداخت، فناوری را در حوزهمحتوای تخصصی خبری و آموزشی  روز،و تا به امکند فعالیت خود را شروع 

ترین مخاطبپر عنوانبهپرداخت راه ارائه کند. زبانیفارستولید و به مخاطبان  بلوکنجیرهزو  تک، فینبانکداری

موسسه شبکه عصر  یارسانه هاییتاز فعال یبخش صرفا هزار بازدید روزانه 30با بیش از رسانه فین تک ایران 

نسخه ماهنامه عصر  36کتاب و  50 هزار مطلب تخصصی، 25 بیش ازکه در حوزه تولید و انتشار  استتراکنش 

 کند.فعالیت میتراکنش با محوریت بخش فناوری بانکی و پرداخت 

ناشر،  از سوی 1399نخستین توکن شبکه ققنوس در سال  عنوانبه W2P1توکن راه پرداخت تحت نماد 

 کاربرد تخفیفی و با بن الکترونیک عنوانبهشرکت یکتا ققنوس پارس  با میزبانی و شبکه عصر تراکنشموسسه 

با پشتوانه محصوالت  هزار عدد توکن 300داد تع درو درصد تخفیف  30با  ،برای خرید از فروشگاه راه پرداخت

درصد تخفیف به  30با  در مدت عرضه اولیهاین توکن  منتشر شد. میلیون تومان 300به ارزش  راه پرداخت
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به فروش  با قیمت عادی یک هزار تومان ،حاضررحالد در اختیار کاربران قرار گرفت؛ اماتومان  700قیمت 

استقبال  با های تخصصی فناوری بانکی و پرداختحوزه کتاب به مندانسوی عالقه از پرداخترسد؛ توکن راهمی

 .ه استخوبی در شبکه ققنوس روبرو شد

اید . برای استفاده از این توکن ابتدا باست پذیرامکانپرداخت از طریق کیف توکن ققنوس خرید توکن راه

پرداخت محصوالت را راه اینترنتی فروشگاه سپس با مراجعه بهو پرداخت در کیف توکن ققنوس، توکن راه

با  برای انجام عملیات پرداخت از درگاه ققنوس استفاده کنید تا فرآیند پرداخت . پس از این،کنید خریداری

قابلیت  W2P1کتاب هدیه دهید، توکن  به عزیزان خود قصد دارید کهدرصورتی تکمیل شود. هااستفاده از توکن

یا این توکن را در  اهدا کنیدتوانید توکن را خریداری و به دوستان و عزیزان خود دارد و می ارسال به دیگران

پرداخت از طریق کارمزد صدور و ابطال توکن راه .کنیدها تبدیل بازار غیرمتمرکز ققنوس، تهاتر و به سایر توکن

 پرداخت وجود ندارد.هالزم به ذکر است، محدودیتی برای خرید توکن را پیمان قابل پرداخت است.
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 نوآورانه خرید و مطالعه کنید ؛توکن راه پرداخت عنوان

 خرید محصوالت موسسه راه پرداخت همراه با تخفیفبه  تشویق هدف

 92770840041موسسه راه پرداخت با شناسه ملی  ناشر

 اسالمی وزارت فرهنگ و ارشاد دارای مجوز از ...

 شرکت یکتا ققنوس پارس میزبان

 میلیون تومان 300فروشگاه راه پرداخت به ارزش ای محصوالت فرهنگی رسانه پشتوانه

 قیمت
 در عرضه اولیه ریال( 10000ریال )ارزش:  7000

 خرید پس از عرضه اولیه ریال 10000

 توکن 300000 مقدار عرضه

 01/01/1401تا  01/01/1399 زمان عرضه

 مزیت
 30به خرید محصوالت موسسه راه پرداخت همراه با تخفیف  مندانعالقهتجربه استفاده از توکن برای 

 درصدی، قابلیت ارسال و هدیه دادن

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

 

 


