
 

 1 1.0نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس  KLT1وفاداری ققنوس با کد  سپیدنامه توکن

 

 پارس ققنوس یکتا شرکتمیزبان و ناشر: 

 یتعالبسمه

 

  KLT1 با کد ققنوس وفاداری توکن دنامهیسپ

 بر شبکه ققنوس یمبتن
 

 ناشر و میزبان مشخصات

 و ناشر میزبان 

 شرکت سهامی خاص نام

 «شده یکتا ققنوس پارسهای اطالعاتی و مالی توزیعفناوری»

 14008135863 یکد مل/  ملی شناسه

 www.kuknos.ir تیساوب آدرس

 28، شماره زادهلیتهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، کوی خل پستی آدرس

 info@kuknos.ir الکترونیکی پست

 021-88673179 تماس تلفن

88673284-021 

 

 توکن مشخصات

 KLT1 توکن نماد

 توکن وفاداری ققنوس توکن اسم

 GBKAGB37SNBYPYIJRKGO37XRDRNPV صادرکننده حساب آدرس
ADKFUIBMW2ZMRPEJYSYHOAKZTJJ 

 10.000.000.000 توکن  تعداد

 دارایی توکن نوع

 

http://www.kuknos.ir/
mailto:info@kuknos.ir


 

 2 1.0نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس  KLT1وفاداری ققنوس با کد  سپیدنامه توکن

 

 پارس ققنوس یکتا شرکتمیزبان و ناشر: 

 تیمسئول یانیهب

ت و اس شدهیبتصوه و یته ،ققنوس پارس یکتا شدهیعتوز یو مال یاطالعات هاییفناورشرکت  توسط یدنامهسپ نیا

 هاییفناورشرکت ند. کید مییت تأیا انحراف با اهمیاطالعات مندرج در آن را به لحاظ نبود هرگونه خطا  یت درستیمسئول

رد و یپذیرا م هسپیدنامن یدر ا شدهبینییشپامل اقالم کت یمسئول لهیوسنیبدققنوس پارس  یکتا شدهیعتوز یو مال یاطالعات

 دیو مبادله توکن و بازخر دریافتاز  یمنافع ناش ،گذارییمتقپشتوانه آن، روش  ییتوکن، دارا یهپا ارزشه کند کید مییتأ

 است. مستدل و مستند ،نانهیبواقع مفروضات بر یمبتنتوکن 

 

 
  



 

 3 1.0نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس  KLT1وفاداری ققنوس با کد  سپیدنامه توکن

 

 پارس ققنوس یکتا شرکتمیزبان و ناشر: 

 فهرست مطالب

 2 ................................................................................................................................................................... تیمسئول هیانیب

 4 ................................................................................................................................................................................... دهیچک

 5 ...................................................................................................................................................................... فیتعار 1-

 6............................................................................................................................................................... مسئله انیب 2-

 8 .......................................................................................................................................................... حلراه حیتشر 3-

 KLT1......................................................................................................................................... 15توکن  یمعرف 4-

 18 .......................................................................................................... اطالعات توکن و دارندگان آن تیریمد 5-

 19 ........................................................................................................................................................... هاتیمسئول 6-

 

  



 

 4 1.0نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس  KLT1وفاداری ققنوس با کد  سپیدنامه توکن

 

 پارس ققنوس یکتا شرکتمیزبان و ناشر: 

 چکیده
 یعرفشبکه ققنوس، با هدف م یزباناناز م یکی عنوانبه ،ققنوس پارس یکتا شدهیعتوز یو مال یاطالعات هاییفناورشرکت 

 یانشترم باشگاهدر نظر دارد توکن  ،و حفظ و گسترش جامعه کاربران خود ققنوس شدهتوزیع دفتر کل یشترچه ب هرو توسعه 

شرکت ی تبلیغات و بازاریاب ساالنه هجبودتوکن که با پشتوانه  ین. ایدمنتشر نمابر بستر شبکه ققنوس  1KLT1 کدخود را با 

 .گرددیمعرضه  وتوسط شرکت ققنوس منتشر  واحد یلیاردم 10و به تعداد  یالر 10برابر  یمتیبا ق شود،یمنتشر م ققنوس

راز آن را در صورت اح یدبازخر یزققنوس ن یزبانو م شودیو ارائه م یدکاربران آن تول یتفعال یزانتوکن بر اساس نوع و م ینا

 .کندیم ینتضم یدنامهمندرج در سپ یطشرا

ریه، های خیشرکت در کمپین یت،عضو یبرا خود دوستان سایر ازدعوت  ،ققنوس کیف توکن در یتفعال ازای در کاربران

خود،  یتالو نوع فع یزانبسته به مو  انجام عملیات در شبکه ققنوس، بازارهادر  ققنوسکیف توکن  برنامه کاربردیدهی به رتبه

 تمحصوال زا استفاده استفاده کنند. مزایای این توکن شامل توکن ینا یایاز مزا توانندیو م کنندیم یافتدر KLT1توکن 

شده است. یآوروجه نقد معادل توکن جمع یافتدر یزو ماهانه و ن یهفتگ هاییکششرکت در قرعه ققنوس، فروشگاه در موجود

 کنند. معاوضه هاتوکن یرققنوس با سامرکز مبادله در را خود  یهاتوکن توانندیافراد م ینهمچن

ش از اتخاذ یپ کاربراناست  یاست و ضرور KLT1از اطالعات مهم  یاخالصه تنهافوق،  مواردکه انتها، الزم به ذکر است  در

 .رندیبگ نظر در و نندک مطالعه را یدنامهتمام گزارش سپ ،یمیهرگونه تصم

  

                                                           
1 Kuknos Loyalty Token 



 

 5 1.0نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس  KLT1وفاداری ققنوس با کد  سپیدنامه توکن

 

 پارس ققنوس یکتا شرکتمیزبان و ناشر: 

 تعاریف -1

 ،/www.kuknos.org/wp، مندرج در تارنمای های آنسپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان و اصالحیه 2تعاریف مندرج در بند 

 .است اجرانسبت به واژگان بکار رفته در این سپیدنامه نیز قابل

به شناسه ملی  پارس یکتا ققنوس شدهعیاطالعاتی و مالی توز یهایمقصود شرکت فناوردر این سپیدنامه،  میزبان: -1-1

 است. 14008135863

به شناسه ملی  یکتا ققنوس پارس شدهعیاطالعاتی و مالی توز یهایمقصود شرکت فناوردر این سپیدنامه، : ناشر -1-2

 .است 14008135863

 مبتنی بر شبکه ققنوس است. KLT1وفاداری ققنوس با کد  توکن حاضر با عنوان منظور سپیدنامه: سپیدنامه -1-3

 را در کیف توکن خود دارد. KLT1وفاداری ققنوس با کد  توکنکه  است شخصیدر این سپیدنامه، : کاربر -1-4

در شبکه ققنوس  ویکه از سوی  بودجه جذب کاربران شرکت ناشر استبا پشتوانه  داراییتوکن : KLT1 توکن -1-5

 شود.عرضه می

ن کیف توک نامهدعوتریق بخش : کاربری که نسبت به دعوت موفق یک کاربر جدید به شبکه ققنوس از طمعرف -1-6

 جدید توسط کاربر دعوتی است که منجر به ایجاد حسابشود. منظور از دعوت موفق، ققنوس اقدام نماید، معرف گفته می

 شود.در شبکه ققنوس می شدهدعوت

 .شودمعرف معرف، پدر خوانده میدر این سپیدنامه، : پدر -1-7

 شود.میمعرف پدر، جد خوانده در این سپیدنامه، : جد -1-8

  

file:///D:/Dropbox/Kuknos%20Legal%20Dept/ققنوس/الماس/www.kuknos.org/wp/


 

 6 1.0نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس  KLT1وفاداری ققنوس با کد  سپیدنامه توکن

 

 پارس ققنوس یکتا شرکتمیزبان و ناشر: 

 مسئله بیان -2

 سعهتو طریق از خود فروش افزایش یپدر  مختلف، و متعدد هاییاستاتخاذ س با وکارها،کسب از بسیاری امروز، دنیای در

اده از فضا، استف ینا رد مرسوم هایروش از یکی. هستند خود فعلی مشتریان به بیشتر محصوالت فروش یا و مشتریان جامعه

 کاربران جذب مؤثر یاربس یهااز روش یکی روش ینا. است یفعل یانمشتر یقاز طر یدجد یانجذب مشتر یبرا راهکارهایی

از  ریشتب یاجتماع یهاستارگان شبکه یاه و اددوستان، افراد مشهور جامعه، افراد خانو یان،مردم به نظر اطراف یراز ؛است جدید

 یبه شکل توانیم یموضوع را زمان ینا یتاهم درواقع. کنندیمتر اعتماد راحت هاآندارند و به  یناناطم یممستق یغاتتبل

 انمانیاطراف یرتأثتحت  پوشیمیکه م را یلباس یو حت یزیونیتلو یهااوقات خودمان هم برنامه یتر متوجه شد که گاهروشن

 نیجبران خدمات ا یزو ن یوسط کاربران فعلمحصوالت و خدمات ت یروند معرف یعتسر منظوربه ،روش ین. در ایماانتخاب کرده

نها ت یازاتو امت یاهدا ینا یز. در غالب موارد نگیردیم قرار کاربران یاردر اخت یدکاربر جد یمعرف واسطهبه یاییکاربران، هدا

ر د ینترنتیا هاییتاکس یکه برخ یاست )همانند اعتبار نشدهتعریفخارج از آن  یدرون همان برنامه کاربرد دارد و در فضا

 (.دهندیکاربران خود قرار م یاراخت

روبرو  یتبا موفق جدید، کاربران جذب یهاروشاز  یکه در ادامه فهرست شده است، برخ یلیدال بنا بر بین ینا در

 یدخر یبرا یافتیدر یازاتو امت یاعدم امکان استفاده از هدا ی،مشتر یقبا عال ییاعطا یایو هدا یازات. عدم تطابق امتشوندینم

را  یازاتبر امت یریتمد یمختلف که گاه یازاتو امت یامتعدد با هدا یوفادار یهاکاربر، وجود برنامه یازموردنکاال و خدمات 

 5است و فقط از  یبرنامه وفادار 29تا  19هر خانواده، عضو  یکا،آمده در آمرعملبه یقات)بر اساس تحق کندیدشوار م یاربس

 بییادست یبرا یازاتامت یآوربودن روند جمع برزمان یازات،و امت یایهدا یدعدم امکان بازخر ،(کندیاستفاده م هاآنتا از  12 یال

 یریگعوامل کناره ینترمهمجزء  دستینازا یو موارد یبرنامه وفادار یاتدر جزئ یمستمر و ناگهان تغییراتخاص،  یههد یکبه 

دالر  یلیاردم 50)معادل  یوفادار یهادرصد پاداش 50عدم استفاده مردم از  یرنظ ییاست و آمارها یوفادار یهاافراد از برنامه

 ادعا است. ینبر ا یلیها دلنوع برنامه یندرصد از جوانان در ا14تنها  یتعضو یز( و نیکاآمر

 در نیز یسنت یاز کارکردها یاریو بس شدند متحول یاریبس یعصنا شده،یعکل توز دفترو  بلوکیرهزنج یظهور فناور با

 بودندن مستثناقاعده  یناز ا یزن یدکاربران موجود و جذب کاربران جد نکرد وفادار یهاو بهبود قرار گرفت. برنامه ییرمعرض تغ

 اتیازها و امتپاداش یسازتوکن. با یافتبهبود  یتا حد مناسب یافوق مرتفع و  یهااز چالش یاریبس ی،فناور ینو به مدد ا

محقق  گریکدیمختلف با  یهاباشگاه یهاامکان تبادل توکن ی،عموم هایبلوکیرهبر بستر زنج یانمشتر یهادر باشگاه یوفادار

 ین. همچندینمعاوضه و مبادله آن اقدام نما یاتوکن و  یدخود، نسبت به خر یقو عال یازمندیو افراد توانستند منطبق بر ن یدگرد

 هاتوکن یریتمد یردرگ دیگر را فراهم آورد تا افراد یانباشگاه مشتر ینچند یمشترک برا یهاتوکن یفبسترها امکان تعر ینا

 یجار یتوکن به ارزها یلو تبد یدامکان بازخر شده،یعتوز هاییدر کنار صراف یفناور ینمختلف نشوند. ا یوفادار یازاتو امت

 افتیدر یطشرا ید،عرضه، بازخر ید،امکان را فراهم آورد تا تول ینوشمند اه یقراردادها یگرد ییاز سو ؛فراهم آورد یزرا نکشورها 

 یدستکار و ییرتغ یرقابلغ یگرد یان،مشتر یهاباشگاه یصادرکننده توکن و کاربران و اعضا یاناز توافقات م یاریتوکن و بس

 شود.

 کاربران جذب یزققنوس و ن توکن یفک یفعل کاربران یترضا افزایش هدف با دارد، نظر در ققنوس شرکت راستا، همین در

توکن که بر بستر شبکه ققنوس  ینا .یدنما ینههز  KLT1با نام  یوفادار توکن انتشارقالب  درخود را  منابعاز  یبخش جدید،



 

 7 1.0نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس  KLT1وفاداری ققنوس با کد  سپیدنامه توکن

 

 پارس ققنوس یکتا شرکتمیزبان و ناشر: 

بادل ت مرکزدر  تواندیمهمچنین  گیرد،یقرار م وی یارو در اخت تولید کاربر یتفعال یزانبسته به م شود،یو مبادله م یجادا

مندرج در  یهاحدنصاببه  یابیدر صورت دست یامورد عالقه کاربر معاوضه شده و  یهاتوکن یرققنوس با سا غیرمتمرکز

 .شود تبدیل ریال به و بازخرید ققنوس شرکت توسط یدنامه،سپ

 

 وکارکسبتشریح فضای  -2-1

شود بینی میپیشمیلیارد دالر بود،  172در حدود  2018های وفاداری در سال ها و باشگاهبا اینکه بازار جهانی پروژه

میلیارد دالر برسد.  216به حدود  2022درصد در سال  6الی  5های وفاداری در سطح جهانی با نرخ مرکب ساالنه بازار برنامه

پن، اقیانوسیه همانند استرالیا، ژا و هایی از آسیااروپای غربی، آمریکای شمالی و بخشبیشترین سطح بلوغ در مناطقی همانند 

 کنگ و سنگاپور شکل گرفته است.نگه

 و فعلی مشتریان از قدردانی برای وکارهاکسب توسط گرفتهصورت هایتالش از بسیاری ،شدهانجام مطالعات اساس بر

 نشده وبرور موفقیت با زیر دالیل بنا بر ،استوار بوده هایفناورکه بر بستر سایر  قبلی مشتریان توسط جدید مشتریان جذب

 :است

 وفاداری امتیازات استفاده محل و عمر بودن محدود 

 وفاداری هایبرنامه پیچیدگی 

 کاربران عالیق با وفاداری هایبرنامه پیشنهادهای تطابق عدم 

 امتیازات بازخرید روند پیچیدگی 

 وکارکسب صاحبان توسط وفاداری هایبرنامه در یدستکار و تغییر 

 ها(ارزش بودن پاداش)کم کاربر هایفعالیت با دریافتی امتیازات ارزش نبودن متناسب 

 امتیازات مدیریت دشواری و یک هر خاص امتیازات با مختلف وفاداری هایبرنامه وجود 

  



 

 8 1.0نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس  KLT1وفاداری ققنوس با کد  سپیدنامه توکن

 

 پارس ققنوس یکتا شرکتمیزبان و ناشر: 

 حلراه تشریح -3

روش به  ینا واسطهبهرا  یدکاربر جد یلیونم 2تعداد  ریالی، یلیاردم 100 گذارییهققنوس در نظر دارد با سرما شرکت

و ارائه آن به کاربران فعال خود  KLT1و عرضه توکن  یدمنظور، تالش دارد با تول ین. به همیدمجموع کاربران خود اضافه نما

وکن این ت .کند قدردانی خود فعال کاربران اتزحم از کنند،یم یتتوکن ققنوس فعال یفک یدجذب کاربران جد ینهکه در زم

 توانندیم یز قابل توسعه است و ایشان نیزشبکه ققنوس ن یزبانانم که در اکوسیستم مشتریان سایر شدهیطراحبه نحوی 

 .کنند استفاده خود مشتریان برای توکن این از یکپارچه صورتبه

از  بسیاری، مشخص است که شدهیعتوزهای موجود در فناوری دفتر کل و قابلیت در باال ذکرشدهبا توجه به موارد 

های چالش مرتفع ساخت. در جدول ذیل، یفناوراین توسط توان ی را میسنت یوفادار یهابرنامه یموجود در فضا یهاچالش

اساس مدل پیشنهادی توکن بر  شدهیعتوزدر بستر فناوری دفتر کل  شدهارائهموجود در برنامه وفاداری سنتی و راهکارهای 

KLT1 گردد.ارائه می 

 

 هایبرنامه چالش

 سنتی وفاداری
 شدهتوزیع دفتر کل یفناور یراهکارها

 وفاداری هایبرنامه وجود

 مختص امتیازات با مختلف

 مدیریت دشواری و یک هر

 امتیازات

اده دتوسعه  شدهیعتوز دفتر کل یکدر قالب توکن و بر بستر  یوفادار یازهایامت چنانچه

 دتواننیم ،یوفادار یهاتوکن یب،ترت ینو معاوضه هستند. بد مبادله قابل هایدر صراف ،شوند

 معنا داشته و با ارزش باشند. یزمشخص ن یبرنامه وفادار یکخارج از  یدر فضا

 یراققنوس، با س غیرمتمرکزتبادل  مرکزبرخوردار است که در  یتقابل یناز ا یزن KLT1 توکن

 شبکه ققنوس مبادله یزبانانم یرسا یزو ن مندعالقه یوکارهاکسب یگرد یوفادار یهاتوکن

توکن  نوانعبه تواندیتوکن م ینباشند، ا یلما یزشبکه ققنوس ن یزبانانم یرشود. چنانچه سا

تعدد م یهاتوکن یجادققنوس عمل کند و از ا یزبانانم هایتوکنیفک یتمام یانمشترک در م

 .یدنما یریکاربران دشوار است جلوگ یآن برا یریتکه مد ایهیرو جز

 ارزش نبودن متناسب

 با دریافتی امتیازات

 ارزشکم) کاربر هایفعالیت

 ها(بودن پاداش

 شدهوزیعت دفتر کل یدر قالب توکن بر بستر فناور یوفادار یهامرتبط با برنامه یهاپاداش ارائه

ر ب یمبتن روش ینها را دگرگون و متحول کند. در اپاداش ینبه ا یانقادر است نگاه مشتر

بادل ت مرکزخود را در  یافتیتالش خود، ارزش توکن در یزانبسته به م توانندیافراد م ،توکن

 اریارزش توکن، در اخت یریتمد درنتیجهثبت کنند.  یشنهادفروش پ یو برا یندنما تعیین

 کاربران است.

 طیتوکن بسته به شرا ینعرضه خواهد شد؛ اما مالک یال،ر 10دل معا یبا ارزش یزن KLT1 توکن

 اماقد آن گذاریقیمت به نسبت ققنوس، غیرمتمرکزتبادل  مرکزو بازار عرضه و تقاضا در 

 .کرد خواهند

 پیشنهادهای تطابق عدم

 عالیق با وفاداری هایبرنامه

 کاربران

 ینا یرندگانپذ یزانم یشو با افزا یوفادار یهابرنامه یمختلف در فضا یهاتوسعه توکن با

ه خود مبادل موردعالقه یهاتوکن یرتوکن خود را با سا توانندیم راحتیبهافراد  ،هاتوکننوع 

 یکاز  یفخود را با توکن تخف ینترنتیا یتوکن تاکس تواندینمونه فرد م عنوانبه. یندنما

 .یدمبادله نما ینفروشگاه آنال
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 پارس ققنوس یکتا شرکتمیزبان و ناشر: 

توکن  یفکاربران ک ،KLT1توکن  یرندگیپذ یققنوس و فضا یزبانانم یشترتوسعه هرچه ب با

که بازار عرضه  ینرخ برابر یکققنوس، توکن خود را با  DEXبا مراجعه به  توانندیققنوس م

 .نماید مبادله شبکه این در خود موردعالقه هایتوکن سایر با کند،می مشخصو تقاضا 

 شود،یم یامن و شفاف ققنوس ثبت و نگهدار شدهوزیعتها بر بستر تراکنش یتمام کهازآنجایی

 یشب دیخر یاو  یتقلب یهاتوکن یفخود مشخص بوده و امکان تعر یهاافراد بر توکن یتمالک

 .یستن یرپذافراد امکان یموجود یزاناز م

 بازخرید روند پیچیدگی

 تامتیازا

 یحتوکن خود را در بخش تشر یدبازخر یمشخص و ساده برا یطیشرا ،KLT1توکن  ناشر

 تبدیل یکرده است؛ اما الزم به ذکر است که افراد برا یانتوکن ب یاتچرخه ح یندهایفرآ

فروش  ادیشنهپ توانندیم ،ها فعال استآن یممستق یدکه بازخر ییهاتوکن یربه سا خود توکن

 دار،یشدن خر یداتا در صورت پ یندثبت نما یزققنوس ن غیرمتمرکزتبادل  مرکزخود را در 

ز موارد ا یرغ یطیتوکن، در شرا ینا یرمستقیمغ بازخرید ،دیگرعبارتیبه. یردمبادله انجام گ

ققنوس ممکن  DEXبا ارائه آن در  یزتوکن ن یاتچرخه ح یندهایفرآ یحمندرج در بند تشر

 است.

 در یدستکار و تغییر

 توسط وفاداری هایبرنامه

 وکارکسب صاحبان

 دینحوه بازخر ی،کشقرعه یقتوکن از طر یعرضه، مراحل اعطا یوهش ید،تول یزانم کهازآنجایی

 شده یطراحهوشمند  یناشر و کاربران بر بستر قراردادها مابینفیتوافقات  یرو سا هاتوکن

 ییرامکان تغ درنتیجهو  بوده حداقل KLT1توکن  یاتدر طول چرخه ح یدستکاراست، امکان 

 یناز ب زیادی بسیار حدود تا وکارکسب صاحبان توسط وفاداری هایبرنامه در یدستکار و

 خواهد رفت.

 

 توکن حیات چرخه فرآیندهای تشریح -3-1

 

شروع

توکنمیلیارددهتعدادابتدا•
KLT1ناشرحساباز

عتوزیحساببهوشدهایجاد
 هاتوکناین.می شودمنتقل

شاخص هایبهتوجهبا
بازه هایدرکاربران،فعالیت
هشدارزیابیمشخص،زمانی

منتقلایشانحساببهو
.می شود

انتفاع

ایرسبهتوکن هافردبهفردانتقال•
ققنوسشبکهکاربران

زغیرمتمرکتبادلمرکزدرمبادله•
توکن هاسایرباققنوس

وسققنشرکتفروشگاهبهمراجعه•
کاالهایوخدماتازبهره مندیو

آندرموجود

تشرکشانسبهتوکن هاتبدیل•
کشیقرعهدر

پایان

بسته هایدرتوکنبازخرید•
لمعاددریافتومیلیونیده

ریالی

توکنپایان•
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 پارس ققنوس یکتا شرکتمیزبان و ناشر: 

 شروع -3-1-1

بخشی از شود. میحساب ناشر ایجاد شده و به حساب توزیع منتقل  زا KLT1توکن  10.000.000.000 ددر ابتدا تعدا

شود. و به حساب ایشان منتقل می شدهیابیارز ،های زمانی مشخصدر بازهها و فعالیت کاربران، با توجه به شاخص هااین توکن

 ال است.یر 10در زمان انتشار، قیمت هر توکن 

 :ینداقدام نما KLT1توکن  یافتنسبت به در ،یرزاز طرق  توانندیتوکن ققنوس م یفکمندان به و عالقه کاربران

 ققنوس توکن یفک یاندازنصب و راه 

 زارهای معتبردر با ققنوس توکن کیف به دهیرتبه یندآشرکت در فر 

 ققنوس توکن کیف یقانجام تراکنش در شبکه ققنوس از طر 

 خیریه هایتوکن یدمشارکت در خر 

 ایدوره هاییکشقرعه 

 تکمیل اطالعات هویتی خود 

 کسب مقام برتر در مسابقه ساالنه توسعه محصول ققنوس 

 ( اهدای توکن جایزهAirdrop) 

 ققنوس شرکت آتی هایکمپین در شرکت 

 ودش افزوده فهرست این به دیگری هایروش است ممکن ققنوس میزبانان سایر هایسیاست به بسته نیز و. 

 :شودیم یرو عرضه آن به کاربر مطابق با جدول ز KLT1از موارد فوق، منجر به انتشار توکن  یکهر  انجام

 

 دریافتی توکن میزان فعالیت نوع

 رینسای به ققنوس توکن کیف معرفی

 جدید کاربران جذب و

جد  یبرا ،KLT1 1000پدر معرف )معرف معرف(،  یبرا ،KLT1 2500معرف  برای

 خواهد دریافت توکن 500 نیز شدهیمعرف فرد همچنین. KLT1 500 یزمعرف ن

 .کرد

به  ایجاد خط اعتمادپس از  صرفا  ، شدهیمعرففرد  یهاتوکنکه  الزم به ذکر است

پس از ایجاد  شدهیمعرففرد  کهیمادام شود. بعالوه،حساب وی انتقال داده می

ین ااقدام ننماید،  تکمیل اطالعات بخش بازخرید توکن پیماننسبت به حساب، 

 اعداد فوق خواهد بود. دهمکیجوایز 

 داشتن توکن خیریه مهرآفرین
نماید هر توکن مهر را در صرافی غیرمتمرکز ققنوس در شرکت ققنوس تضمین می

 مبادله نماید. KLT1توکن  500ازای 

 سال 5تا کشی مستمر هفتگی قرعه

و به ازای  KLT1توکن  500 کیف توکن ققنوس،ازای هر کاربر جدید در هر هفته، به

 500ققنوس  از کیف توکن تومان خرید )بدون توجه به نوع توکن( صدهزارهر 

کشی در حساب قرعه ، توسط ققنوسKLT1میلیون توکن  5، تا سقف KLT1توکن 

ققنوس توزیع کیف توکن در میان کاربران  یکشقرعهمستمر واریز و طی یک 

جذب شده  KLT1از کاربران به میزان تعداد  هرکدام هالزم به ذکر است بشود. می

 گیرد.شی تعلق میکقرعه سهفته، شان همان در طی
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 پارس ققنوس یکتا شرکتمیزبان و ناشر: 

امتیازدهی به کیف توکن ققنوس در 

 های موبایلیبازارهای اپلیکیشن

کیف توکن ققنوس، کاربران با امتیازدهی به کیف توکن ققنوس، به بعد  2از نسخه 

برای این امر  KLT1میلیون توکن  500کنند. در مجموع دریافت می KLT1توکن 

 در نظر گرفته شده است.

 در کیف توکن ققنوس انجام عملیات

 دهد، یک توکنبه ازای هر نوع عملیاتی که کاربر در کیف توکن ققنوس انجام می

KLT1 و چنانچه کاربر به  شده محاسبه هرماهدر پایان  هاتوکناین  کند.دریافت می

 .گرددیمخط اعتماد داشته باشد، به وی پرداخت  KLT1توکن 

 (Airdropتوکن هدیه )

قدردانی از کاربران کیف توکن  منظوربهپارس در نظر دارد  ققنوس کتایشرکت 

ققنوس، در یک کمپین که به اطالع کاربران خواهد رسید، در بازه هفت روز پیش 

در آن هفت روز، ما به  توسط کاربر انجام تراکنش شرطبه، KLT1از انتشار توکن 

، نتا سقف معی وکن ققنوسدر کیف ت انکاربر آندارایی  ریالی از کل ارزش %1ازای 

 به حساب افراد واریز نماید. KLT1توکن 

کیف توکن ققنوس  در KLT1بدیهی است برای دریافت این هدیه، پس از درج توکن 

 به آن توکن خط اعتماد بزند. کاربر باید

شرکت در مسابقه توسعه محصول 

 ققنوس )هکاتون ققنوس(

 KLT1میلیون توکن  300های آتی، پارس در نظر دارد، در سال ققنوس کتایشرکت 

 های برتر، داوران و مربیان هکاتون ققنوس اعطا نماید.را در قالب هدیه به تیم

 KYCتکمیل اطالعات 

با تکمیل اطالعات هویتی خود به ترتیب زیر  توانندیمکاربران کیف توکن ققنوس 

 دریافت کنند: KLT1توکن 

o  توکن 100بانکی 

o  توکن 200سجام 

o PKI 500 توکن 

 
 یدو جذب کاربران جد یرینتوکن ققنوس به سا یفک یبه هنگام معرف KLT1توکن  یصتخص یوهش: 1شکل 

 انتفاع -3-1-2

شبکه  انانیزبم یرشرکت ققنوس و سا هایینکمپ یرفوق و شرکت در سا هاییتتوکن ققنوس با انجام فعال یفک کاربران

شان که ن هاتوکن ینا یتمالک یای، از مزاهای ذیلروشبه  توانندیتوکن م ین. دارندگان اکنندیم یافتدر KLT1ققنوس، توکن 

 مند شوند:دارد بهره هاآنمثبت  یتفعال یزاناز م

500 KLT 

2500 KLT 

1000 KLT 

500 KLT 
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 پارس ققنوس یکتا شرکتمیزبان و ناشر: 

 یهاتوکن انتقال KLT1 سققنو غیرمتمرکزتبادل  مرکزدر  توکن و شبکه ققنوس یفکاربران ک یربه سا خود 

 ینرخ توافق یکخود با  موردنظر یهااز توکن یکهر  یافتدر مقابل در

 ققنوس شرکت ماهانه و هفتگی هایکشیقرعه در شرکت شانس به دریافتی هایتوکن تبدیل 

 در آن موجود کاالهای و خدمات از مندیبهره و ققنوس شرکت فروشگاه به مراجعه 

 ازیموردن توکن فعالیت نوع

خرید از 

فروشگاه 

 ققنوس

 شود.عرضه می KLT1تا چهار میلیون میلیون در این فروشگاه، اقالمی با ارزش بین دو 

مبادله با سایر 

های توکن

 ققنوس

های خود با سایر توکن KLT1توانند با مراجعه به مرکز تبادل ققنوس، نسبت به معاوضه توکن کاربران می

 خ توافقی اقدام کنند.ققنوسی با یک نر

شرکت در 

کشی نوع قرعه

 اول

عیار است.  وچهارستیبدو گرم طالی ارزش معادل حداقل توکن پیمان  2000کشی جایزه این نوع قرعه

مند برای گردد و کاربران عالقهمعرفی می یکشقرعهحساب  عنوانبهققنوسی  یک حسابدر این روش 

منتقل نمایند اما  KLT1بایست به این حساب هر تعداد که تمایل دارند توکن می یکشقرعهحضور در این 

 های واریزیآنکه مجموع توکن محضبهاست و  یکشقرعههر توکن معادل یک شانس برای برنده شدن در 

 .شودخودکار آغاز و برنده مشخص می صورتبه یکشقرعههزار توکن برسد،  100به 

شرکت در 

 کشی نوعقرعه

 دوم

ند دایره دوستی خود )تعداد افرادی که خود اهاست که توانست شدهیطراحبرای کاربرانی  یکشقرعهاین 

ی که هایتعداد معرف اضافهبههای آن معرفی شدند تعداد کاربرانی که توسط معرف اضافهبهمعرفی کردند 

 ها معرفی شدند( در مجموع به هزار نفر برسد. توسط معرف معرف آن

 یکشقرعهبه حساب ققنوسی که معرفی خواهد شد، در  KLT1هزار توکن  500توانند با انتقال این افراد می

 عیار شرکت کنند.  وچهارستیبسه گرم طالی معادل ارزش  توکن پیمان با حداقل 3000

 باشند. هکشی شرکت کردشود که حداقل ده نفر در قرعهکشی زمانی برگزار میاین قرعه است الزم به ذکر

 
شود، مستمرا  رصد و میزان توکن تولیدی می KLT1است، میزان فعالیت کاربران که منجر به تولید توکن  ذکریانشا

های شود. بدیهی است کاربران برای دریافت توکنبه حساب کاربر انجام می باریک هفتههرشود؛ اما واریز توکن، محاسبه می

KLT1  به اینتریشپخود بایستی ، ( توکنKLT1.خط اعتماد ایجاد نمایند ) 

کارمزد  ینشبکه ققنوس، مشمول کارمزد بوده و ا یهاتوکن یرهمانند سا ،KLT1به ذکر است که تبادالت توکن  الزم

کاربران  یرانتقال آن به سا منظوربه KLT1قابل پرداخت است. لذا مالکان توکن  یمانشبکه ققنوس با نام پ یهتنها با توکن پا

 .ندیمربوطه را پرداخت نما یکارمزدها یمان،از توکن پ یمناسب یزانم یدخر یاو  یافتبا در یستیتوکن ققنوس، با فیک
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 پارس ققنوس یکتا شرکتمیزبان و ناشر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  : چرخه حیات توکن2شکل 

 وسققن توکننصب کیف

 (توکن 500دریافت )

 آیا کاربر جدید،

 معرف داشته است؟

 2500اعطای 

 توکن به معرف

 بله

 خیر

 کنتو یفکفعالیت کاربر جدید در 

 بیشتر KLT1های و کسب توکن

 کاربر تمایل به مصرف 

 های خود دارد؟توکن

 بله

 ققنوس DEXعرضه توکن در -1

و  ها به شانستبدیل توکن-2

 کشیشرکت در قرعه

به حدنصاب رسیدن میزان -3

و ارائه آن به ققنوس و  توکن

 دریافت معادل ریالی آن

 
 خیر

 آیا معرف، نیز

 معرف دارد؟ 

 توکن  1000اعطای 

  500به پدر معرف و 

 توکن به جد معرف

 (وجود در صورت) 

 بله

 خیر

 یتصادفکشی توزیع قرعه

 توکن

ش دهد
ک کاربر را افزای

ی ی
ی توکن

ت دارای
ن اس

ممک
 

 DEXخرید توکن از 



 

 14 1.0نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس  KLT1وفاداری ققنوس با کد  سپیدنامه توکن

 

 پارس ققنوس یکتا شرکتمیزبان و ناشر: 

 بازخرید -3-1-3

با عودت آن به شرکت ققنوس نسبت به  توانندیم ،شوند KLT1توکن  یلیونده م یکه موفق به گردآور یاز کاربران هریک

مزبور ابطال گردیده و معادل  یهاتوکن. در این صورت ینداقدام نما ریال یلیونم صدیکآن به ارزش  یالیادل رعم یافتدر

 ریز خواهد شد.یک روز کاری وامدت ریالی آن به شماره شبای اعالمی کاربر در کیف توکن ققنوس ظرف 

 

 پایان توکن -3-1-4

 استفاده تاریخ جهت نیا از شیپبایست اعتبار دارد. کاربران می 1404 اسفندماهتا پایان  KLT1های توکنتعهد استیفای همه 

و  یکشقرعهها، خرید محصوالت از سایت ناشر، شرکت در اعالمی ناشر اعم از مبادله با سایر توکن یهابرنامهاز توکن خود در 

رسانی تمدید این تاریخ، از سه ماه قبل از پایان دوره از طریق سایت ناشر اطالع بهناشر  تصمیمدر صورت  یا بازخرید اقدام نمایند.

 انجام خواهد پذیرفت.

موجود در حساب کاربران راکد  یهاتوکنو  شده حذفاین توکن از فهرست نمایش کیف توکن ققنوس در صورت عدم تمدید، 

 شد. خواهد 

 

  



 

 15 1.0نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس  KLT1وفاداری ققنوس با کد  سپیدنامه توکن

 

 پارس ققنوس یکتا شرکتمیزبان و ناشر: 

 KLT1 توکن معرفی -4

 آمده زیر جدول در توکن این تجزئیا و مشخصات. شد خواهد صادر KLT1 نماد با و ققنوس شبکه بستر بر مبتنی توکن این

 :است

 KLT1 مشخصات -4-1

 KLT1 توکن نماد

 Kuknos Loyalty Token توکن نام

 شرح

 و حفظ و ققنوس شدهتوزیع دفتر کل بیشتر چه هر توسعه و معرفی هدف با ناشر

  KLT1 نام با را خود مشتریان باشگاه توکن دارد نظر در خود، کاربران جامعه گسترش

 با و وسققن شرکت تبلیغات و بازاریابی بودجه پشتوانه با که توکن این. نماید منتشر

 عرضه و منتشر شرکتاین  توسط واحد میلیارد 10 تعداد به و ریال 10 برابر قیمتی

 .شودمی

 کاربران  شرایط
 در کنتو این نگهداری و کسب به نسبت توانندمی ققنوس، توکن کیف کاربران کلیه

 .کنند اقدام KLT1 توکن سپیدنامه چارچوب

 توکن لوگوی

 
 پارس ققنوس یکتا شدهیعتوز مالی و عاتیاطال هایفناوری خاص سهامی شرکت ناشر/ صادرکننده

 GBKAGB37SNBYPYIJRKGO37XRDRNPVA صادرکننده حساب آدرس
DKFUIBMW2ZMRPEJYSYHOAKZTJJ 

 www.kuknos.ir صادرکننده یتساوب

 www.kuknos.ir میزبان یتساوب

 10.000.000.000 اولیه نشر تعداد

 ریال 10 اولیه عرضه در اسمی قیمت

 اعشار رقم بدون اعشار رقم

 دارایی توکن نوع

 ریال میلیارد صدیک میزان به ققنوس شرکت بودجهبخشی از  توکن پشتوانه

 .بود خواهد میسر یلیونیمده هایبسته ارائه طریق از تنها بازخرید بازخرید شرایط

 برای توکن موجودی سقف

 حساب هر
 .ندارد وجود دریافتیهای توکنتعداد  در محدودیتی

 

 

 

 

 

http://www.kuknos.ir/
http://www.kuknos.ir/


 

 16 1.0نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس  KLT1وفاداری ققنوس با کد  سپیدنامه توکن

 

 پارس ققنوس یکتا شرکتمیزبان و ناشر: 

 صادرکننده حساب تنظیمات -4-2

 :بود خواهد زیر شرح به شد خواهد صادر آن توسط هاتوکن که حسابی تنظیمات

 مقدار حساب پارامتر عنوان

Authorization required خیر 

Authorization revocable خیر 

Authorization immutable خیر 

Account Signers 3 در اختیار ناشر 1به وزن  هرکدامو  کلید 

 1 آستانه عملیات با امنیت کم

 2 آستانه عملیات با امنیت متوسط

 2 آستانه عملیات با امنیت باال
Home Domain www.kuknos.ir 

 

 KLT1 توزیع برنامه -4-3

 :است شده گرفته نظر در زیر شرح به KLT1 توکن توزیع برنامه

 
 : برنامه توزیع توکن3شکل 

جایزه نصب و دعوت

30%

جایزه فعالیت 

مدام

10%

جایزه امتیاز به کیف توکن 

ققنوس

جایزه انجام عملیات1%

5%
توکن هدیه

1%

سهم رزرو شده برای سایر 

میزبان های ققنوس

35%

سهم رزرو شده برای ناشران 

ققنوس

10%

جایزه هکاتون ققنوس

3%

KYCدرج اطالعات 
5%



 

 17 1.0نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس  KLT1وفاداری ققنوس با کد  سپیدنامه توکن

 

 پارس ققنوس یکتا شرکتمیزبان و ناشر: 

   توزیع هایحساب معرفی -4-4

 :گرددمی معرفی زیر جدول با مطابق توزیع هایحساب کلیه برای KLT1 توزیع شرایط

 مقدار حساب پارامتر عنوان

 KLT1Distributor نام حساب توزیع

Account Signers 3  در اختیار ناشر 1کلید هر یک به وزن 

 1 آستانه عملیات با امنیت کم

 1 آستانه عملیات با امنیت متوسط

 2 آستانه عملیات با امنیت باال
Home Domain www.kuknos.ir 

 10.000.000.000 میزان توکن

 

  



 

 18 1.0نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس  KLT1وفاداری ققنوس با کد  سپیدنامه توکن

 

 پارس ققنوس یکتا شرکتمیزبان و ناشر: 

 آن دارندگان و توکن اطالعات دیریتم -5

 کاربران تیاحراز هو -5-1

یکننده صورت مشماره همراه درخواست یسنجصحت قیتوکن از طر فیک یسازکاربران به هنگام فعال تیهو احراز

 .ردیپذ

 :اتیهر عمل یبرا ازیموردن تیهو احراز

 ازیموردناحراز هویت  نام عملیات

 شماره همراه اولیه دریافت

 شماره همراه  یا تهاتر در مرکز مبادله فردفردبهانتقال 

 شماره شبا+ شماره همراه + کد ملی  بازخرید

 

 حریم خصوصی مرتبط با دارندگان توکن -5-2

های شخصی صیانت از حریم دادهماند. محرمانه باقی می صورتبهاطالعات هویتی دارنده این توکن نزد شبکه ققنوس 

 .قابل دریافت است www.kuknos.irست که در نشانی ا صادره از سوی آن یمشخط موجببهکاربران شبکه ققنوس 

 ابالغ و اخطارها -5-3

 رسد. های عمومی از طریق تارنمای اختصاصی ناشر و میزبان به آگاهی همه کاربران میاطالعیه

برای کاربر موردنظر  های اختصاصی کاربران که متضمن الزامات قراردادی برای هریک از طرفین است، منحصرا پیام

 شود. ارسال می

و یا  در تارنمای میزبان قرار دهند شدههیتعبهای خود را حسب مورد در گزینه اختصاصی توانند پیامکاربران نیز می

 .های میزبان در ساعات اداری تماس بگیرندبا تلفن

  

file:///C:/Users/kaveh/Downloads/www.kuknos.ir


 

 19 1.0نسخه  -مبتنی بر شبکه ققنوس  KLT1وفاداری ققنوس با کد  سپیدنامه توکن

 

 پارس ققنوس یکتا شرکتمیزبان و ناشر: 

 هامسئولیت -6

 (گذاریهسرما) کاربر برابر در و میزبان ناشر هاییتمسئول -6-1

 عات توکناطال کامل شرح و یدنامهسپارائه  -6-1-1

 کاربر حقوق از حمایت و توکن سپیدنامه در شدهمطرح ادعاهای به یبندیپا -6-1-2

 شدهنییتع حدنصابکاربران به  یابیدر صورت دست KLT1توکن  بازخرید -6-1-3

 یادوره هاییکشقرعه یبرگزار یبرا یسنجشفاف و قابل صحت یروند اتخاذ -6-1-4

 در همه مراحل یاناز مشتر ییافتدر اطالعات یتحفظ امن -6-1-5

 یقو دق موقعبه دهییسسرو -6-1-6

 مشتریان یخصوص یمحفظ حر -6-1-7

  سایت خود؛اطالعات مندرج در وبداشتن بروز نگاه -6-1-8

 تضمین کیفیت خدمات کیف توکن ققنوس؛  -6-1-9

 ی دریافت جداگانه هزینه آندرازا موردنیاز کاربران تأمین پیمان -6-1-10

 و میزبان ناشر برابر در کاربر هاییتمسئول -6-2

 ناشر و خود بین اعتماد خط یجادا -6-2-1

 های آنمبتنی بر شبکه ققنوس و اصالحیه KLT1 توکن سپیدنامه شرایط یتمام یرشپذ -6-2-2

 آن.  هاییهو اصالح یمانشبکه ققنوس و توکن پ یدنامهبه سپ یبندیمطالعه و پا -6-2-3

 ... و یخصوص یدعات خود مانند کلحفظ اطال -6-2-4

 خدمات کیف توکن و عنداللزوم قرارداد خرید پیمان با میزبان و پایبندی به شرایط آن؛  از استفادهانعقاد قرارداد  -6-2-5

 


