


 بستر حمایت از میراث مستند مان؛  توکن گنج

مستند به عنوان بخشی از میراث تاریخی همواره براي جوامع ارزشمند بوده است. مردمان هر سرزمین    میراث
مستند شامل کتب، نسخ خطی و تاریخی به    میراثاند که این میراث گرانبها را حفظ کنند.  همواره تالش کرده 

ها و توسط  از این دسته در خانه دلیل حساسیت زیاد به شرایط نگهداري خاصی نیاز دارد. متاسفانه بخش زیادي  
 کند. شود. این موضوع باعث از بین رفتن اسناد در طول زمان شده و سالمت آن را تهدید می افراد نگه داشته می 

نامه  شرکت یکتا ققنوس پارس با همکاري سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در جهت رفع این مشکل تفاهم 
مان طرح مشترك کتابخانه ملی ایران و شرکت ققنوس براي تامین مالی در پروژه  توکن گنج.  همکاري امضا کردند 

 حمایت و حفظ میراث مستند است. 

مسئولیت طرح    هایش است،اندیشه هاي مربوط به حافظ و  ، که نهادي عمومی جهت فعالیت در ابتدا بنیاد حافظ 
ها استفاده  هاي مورد نیاز خود از مشارکت مردم در طرح بنیاد حافظ براي تامین هزینه  .مان را به عهده داشتگنج
هانسخ خطی از صاحبان آن   خرید ها صرف  هزینه خرید توکن   .دهد میها  هدایایی به آن   و در قبال مشارکت،   کرده 

ها جلوگیري شود. زوال آن   از   وداري شوند  شوند تا در شرایط مناسب نگهشود. اسناد به کتابخانه ملی منتقل می می 
در ازاي خرید این  گیرد.  شود و در دسترس پژوهشگران قرار می اي دیجیتال از هر یک تهیه می همچنین نسخه 

ریال    10.000.000ها  ارزش هر یک از این توکنات کتابخانه ملی استفاده کنند.  توانند از خدمتوکن، کاربران می 
 است. واحد میلیون   1و تعداد نشر اولیه آن نیز 

داري نسخ خطی نفیس که  مان به کتابخانه ملی ایران در خرید و نگه توکن گنج توانند با خرید  تمام ایرانیان می 
توانند این  کاربران می رود، مشارکت کنند.  تمدن ایران زمین به شمار می و    فرهنگی تاریخ  اي از هویت و  هریک پاره 

به صورت  داده و یا    مان را انتقالتوانند توکن گنج توکن را از کیف توکن ققنوس خریداري نمایند. همچنین می
بوده و پس از    1404طرح انتشار این توکن تا پایان اسفندماه سال   هاي دیگر شبکه معاوضه کنند.با توکن توافقی  

مان، سازمان اسناد و کتابخانه  ناشر توکن گنج  هاي باقی مانده به حساب ناشرین واگذار خواهد شد.توکن   میزانآن  
 ملی جمهوري اسالمی ایران است.

مانگنج عنوان



آرم 

 تامین مالی جمعی خیریه  هدف

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران  ناشر

فناوري  میزبان  توزیع شرکت  مالی  و  اطالعاتی  یکتا هاي  شده 
 ققنوس پارس 

یخدمات ارائه شده در کتابخانه مل  پشتوانه

 ریال  10.000.000 قیمت

واحد  1.000.000 مقدار عرضه 

 28/02/1400 زمان عرضه 

 29/12/1404 زمان پایان

مستند، ارائه نسخه دیجیتالی    میراثحفظ و نگهداري   مزیت
گیري  ، بهرههااسناد به پژوهشگران براي انجام پژوهش 

 از خدمات کتابخانه ملی 

 کیف توکن ققنوس  شیوه خرید 
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