
  

 

 فناوری هوشمند شبکه زَر  سپیدنامه
 

 (Smart ZARهوشمند )زر  و توکن
 

ر 1 (1.7)ویرایش  ر بنیاد راهبری شبکه زَ  فناوری هوشمند شبکه زَ

 

 «یا قدیم االحسان  »
 
 

 

 دنامهیسپ

 «هوشمندر زَ توکن»و  «رفناوری هوشمند شبکه زَ»

 

 

 

 دهیچک

 

انواع تعامالت و  یساز هنیبه یرا برا یمطلوبهای کاربرد تال،یجیاقتصاد د نی، به عنوان ابزار و بستر نو« شده عیدفتر کل توز یفناور » 

آنکه نسبت به  ژهیو به. اشخاص تا تبادل کاال به کاال گسترده است تیآنها از احراز هو فیفراهم آورده که ط یرمالیو غ یمعامالت مال

 یریاستنادپذ و یریاعتمادپذ ،یری، از اعتبارپذهاتراکنش یشگیو ثبت هم یریبرگشت ناپذ ،یریخدشه ناپذ لیبه دل ها، یاورفن ریسا

و ناشران معتبر و  هامیزباناز  کپارچهیمجموعه  کی، به عنوان «فناوری هوشمند شبکه زر»اساس،  نیبر هم. ستا برخوردار یمانندیب

از اصول و  یآگاه. دیاکمک نم یرا فراهم آورده تا به رونق و توسعه اقتصاد مل هاتوکن ریو سا« زر» تبادل توکن عیتوز نهینام آشنا، زم

همراستا  گر،ید یو از سوای است با پشتوانه بیمهشده  عیبر اقتضائات فناورانه دفترکل توز یسو مبتن کیکه از  «زر»حاکم بر های ارزش

و البته  «زر» وکنت و شبکه یفن رساختیو ز یو اعضاء، معمار نارکا نیالملل است، و همچننیو ب یبا قواعد و الزامات نظام حقوق داخل

، «رزَ هوشمند توکن» و «رفناوری هوشمند شبکه زَ» دنامهیکه سپ ستا ریانکارناپذ یعرصه ضرورت نیا نفعانیذ یبرا ،«زر»اقتصاد و بازار 

 ،زرقابل عرضه در های توکن وقابل اجرا های کاربرد ندهیتنوع و تکثر فزا لیبه دل شودمی ادآوری. آنها پرداخته است کیکای نییبه تب

 باشد. می یمرتبط خواهد آمد که مراجعه به آنها ضرور یتخصصهای دنامهیآنها در سپ کیکایو الزامات ناظر بر  طیشرا
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 مقدمه .1
 

گوناگون به شکل  عیناها، بازارها و ص بنگاه ۲شده، عیدفتر کل توز یجامع تر از آن، فناور ای ۱یبلوک رهیزنج یفناور شیدایبا پ .11

 شیافزا عیدرک سر ،هاریفناو رینسبت به سا یفناور نیاستقبال شتابان از ا یاصل لیدل. به آن اقبال نشان دادندای  هزودهنگام و ناباوران

 . آنها بود «۳مرکزت عدم» یساز نهیو نهاد «تمرکز»از  یناشهای تیمحدود دنیامور، با برچ یور ، بهرهالمک کیدر  ای یاثربخشو  ییکارآ

 و بیمه ورس، بیمال ایعشوند و صن یفناور نیو پردازش ا رشیپذ شگامیپ ،یمالهای و بنگاه عیمسأله باعث شد تا صنا نیا .12

 نیبر ا یاراست که خود گواه معتبرد یفناور نیانجام شده در ا یگذار هیسهم را از کل سرما نیشتریتاکنون ب (،4های نوین مالی)فناوری

 . ابدیارتقاء  بهبود و تواندمینامتمرکز، تا چه اندازه های رها و سازوکا در نظام ژهیو امور، به یو اثربخش ییادعاست که کارآ

 ،یتیهو اطالعاتمطمئن  یبا اشتراک گذار 5انیمشتر تیاحراز هوهای نهیکاهش هز نهیدر زم یفناور نیا ،یدر صنعت مال .13

 ،یریارپذاعتب ،یچندعاملی هاتراکنشآنها، آسان تر و ساده تر شدن ثبت  اطالعات یشگیبا دردسترس بودن هم هاییدارا تیریمد

های هیجذب سرما ها،ییراتر دا تر و گستردهشیتر شدن بازارها، تبادل ب یتر، جهان مطمئن تیو امن یمنیباالتر، ا یریو استنادپذ یریاعتمادپذ

 را به ارمغان آورده است.  یهای شگرفدستاورد ها، هیارزش سرما یمنطق شیحفظ و افزا بدون بازده و ایبازده  کمهای بازار یبرا ویژه بهخرد، 

و  یبانیرا پشت نینوهای کاربرد نیکه بتواند همه اهای فناوران یسکو ،یدرست فن انیبه ب ایآوردن بستر  اساس، فراهم نیبر ا .14

ازگار با انواع کارکردها سو  ریانعطاف پذ یبستر. است یتالیجیاز آن، اقتصاد د رـفرات ای یامروزهای بازار یاصل یازمندین د،ینما یاتیعمل

 یریگ ه شکلالزم د،یایب رونیسربلند ب یی پرحجم و پردامنه مالهاتراکنشت ـهای سخکاربرپسند که بتواند از آزمون نو همزما

امتمرکز بودن، نبدون تحقق  د،یها بدست آ از بنگاه یگروه ایاز بازار  یبخش یهم برا یاست و بدون آن، اگر دستاورد یبازار نیچن

 . خواهد بود زیمحدود و ناچ

که  نیزم رانیقتصاد ااصنعت فناوری و از بزرگان  یبه عنوان نماد اتحاد گروه «7زر  توکن»و  «6شبکه زر»نگاه،  نیبا باور به ا .15

 نیااند و در  اه نهادهر نیدر ا یارزش آن ندارند، پا وستهیپ شیجز افزاای  هدغدغ ،یمل هیسرمادانش و از  یداشتن بخش مهم اریبا در اخت

 هم یالملل، برا نیعه بهمگام با جام و شگامیناشناخته و نوشناخته، پ یکاال ایبازار، صنعت، خدمت  یرو شیاز مخاطرات پ یبا آگاه ر،یمس

 ها و ابزارها را فراهم آورند. فرصت نیبهتر اند دهی، کوش«یمل دیتول داریرونق پاجهش تولید و »شعار ها در تحقق  بنگاه یحداکثر ییافزا

 «زر» گذارانبنیان و البته برنامه گام نخست کردیها، رواز آن به عنوان ترجمان ارزشها و آرمان توان یرو که م شیپ دنامهیسپ .16

 . دینما نیو تضم نیأمرا ت النتر اعضاء و فعا شیهرچه ب یکپارچگیها، انسجام و  سرفصل نیا نییو فراهم آمده تا ضمن تب میکرد، تنظ ادی

 

1. Block Chain 

2. Distributed Ledger Technology (DLT) 

3. Decentralization 
4. Financial Technologi (Fintech) 

5. Know Your Customer (KYC) 
6. ZAR Network 

 

  شده است. درجشود، یاستفاده م آالتسنگین که برای ساختن سکه و زیور نامه دهخدا به معنای طالی خالص و فلزی گرانبها، قیمتی ودر لغت (ZAR)زر  .7
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 فیتعار .2
 

، «هوشمندزر  هیتوکن پا»و  «رفناوری هوشمند شبکه زَ » یکاربرد - یفنهای یژگیرو، مشتمل بر و شیسند پ 1:دنامهیسپ .21

 . ستالزم االجراشبکه زر  ننفعایذ یو برا دهیرس زبانانیم دییکه به تأشبکه زر  حاکم بر یحقوق - یاقتصاد طیو شرا نفعانیذ زیست بوم

هندگان و ه دتوسع ان،یدهندگان، استارتاپها، حام ناظران، ناشران، خدمات ،هامیزبانهای وندیمتشکل از پ: 2زرزیست بوم  .22

 . آوردمیرا فراهم  (زر) هیو توکن پا هاتوکنشده که امکان عرضه و تبادل  عیدفتر کل توز یبر فناور یکاربران، مبتن

نامتمرکز  یساز رهیو ذخ تیریبر اجماع است که مد یمبتن یفناور کی، «دفترکل»به اختصار  3شده: عیدفتر کل توز یفناور .23

. آوردمیا فراهم ر یفرامل ای یمختلف، اعم از ملهای تیشده در موقع 4یساز شده و همگام یاشتراک گذار رشده،یتکث یتالیجیدی هاداده

 . شودمی یو بروزرسان ینگهدار هامیزبانداده مورد قبول  یاجماع و معمار کاردفتر، براساس سازو نیا

ه نسبت شد عیدفتر کل توز یکه با کمک فناور ستهامیزباناز  ایشبکه، «شبکه»به اختصار : 5رفناوری هوشمند شبکه زَ .24

و خودمختار  کزرمتمریغ ،فناوری هوشمند شبکه زر. کنندمیکاربران خود اقدام  اتیو عمل هاتراکنش هیو ثبت کل سنجیبه نظارت، صحت

 . نمایندمیاقدام  هاتراکنششده و به صورت خودکار، نسبت به پردازش  نییبر اساس پروتکل اجماع تع هامیزبانمعنا که  نیاست؛ بد

های توانهتأمین پشبه دفترکل، در  یبر دسترس عالوهاست که شبکه زر فناوری هوشمند  ،رساختیز نیتأم یمتصد 6:زبانیم .25

شبکه  بر اجماع یمبتن گیریرأیو  ییآزما یسازوکار راست نیهمچندفترکل و قابل ثبت دری هاتراکنش یشنهادیبسته پ هیتهو شبکه زر 

 . را به عهده دارندر شبکه زفناوری هوشمند  یراهبر ،بنیاد راهبری زردر قالب ساختار  زبانان،یم. مشارکت دارد هاتراکنشثبت  یبرازر 

 زبان،یم. دیتوکن را صادر نما تواندمیاست که  زبانیتحت نظارت م یو حقوق یقیشخص حق 7:)کارگزار انتشار توکن( ناشر .26

 . رساند یعموم م اطالعمشخصات توکن صادره را به  اتیمشخصات ناشر و جزئ

 یساز هود که توکنمشهود و نامش ای رمنقولیاز منقول و غ متضمن آن، اعم ازاتیحقوق و تعهدات و امت ایهر نوع مال  8:ییدارا .27

 . باشد ریو تراکنش بر آن در شبکه امکان پذ

و  طیبا شرا ییدارا کیاز  یبخش ایدارنده توکن بر تمام  تیناشر که بر مالک یصادره از سو یتالیجید یگواه 9:یتوکن گواه .28

 . دارد داللتمربوط به توکن مربوطه های الزامات توافق شده در اسناد و قرارداد

 زبانیم یاز سو یگنقدشوند نیو تضم قهیپشتوانه آن به عنوان وث ییارزش و اعتبار مستقل که دارا یتوکن دارا 10:ییتوکن دارا .29

 . ستیشتوانه نپ ییدادوستد دارا یلزوما به معناشبکه زر فناوری هوشمند و دادوستد توکن در  گیردمیناشر صادر کننده تعلق  ایو
 

1. White Paper 

2. ZAR Ecosystem 

3. Distributed Ledger Technology (DLT) 

4. Synchronized 
5. ZAR Network Smart Technolgy 
6. Anchor 

7. Issuer 

8. Asset 
9. Certificate Token (Asset back Token) 
10. Asset (based) Token 
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 . شود حیآن تصرخالف  نکهیاست، مگر ا ییو هم توکن دارا یتوکن گواه یهم در معنا دنامه،یسپ نیدر اتوکن:  .210

نوع  کین، آن توک یاختصاص دنامهیو سپ دنامهیسپ نیمفاد ا تیبا رعا زبانیکه ناشر تحت نظارت م یندیفرآ 1:یساز توکن .211

 کند. می جادیتوکن ا دیجد

 4«سرور مجازی ابری» کاربری حساب یک قالبدر ۳«بیمه زندگی» پشتوانه با ییتوکن دارایک  ،«زر» به اختصار 2:زر هیتوکن پا .212

گردد و با ارزش جهانی آن تعیین می ISO 4217:2015المللی بر اساس استاندارد بین ZARبا نماد  «زر»توکن پایه هر واحد  ارزشاست. 

 یهاتوکن کلیهمعامالت  لیتسه یو برا شودمی نیتضم هادارایی بر پایه دنامهیط سپیطبق شرا ،هامیزبانهمه  یآن از سو ینقدشوندگ و

  .شودمی شبکه شناخته ی درونهاتراکنشکارمزد  وصول نهیعنوان تنها گز به ییدارا نی. ارودمیدر شبکه بکار  منتشر شده گواهی و دارایی

و ست نقدشوندگی آنها و قابلیت گذاری دارایی منظور وثیقه هوشمند به در قراردادهای واحد قابل پذیرش 5:هوشمندتوکن زر . 213

 گرددتعیین می مؤسسه ارزش دارایی بر اساس ،«زر» توکن (۱.000.000) میلیونیک  حداکثر( و ۱.000حداقل یک هزار )معادل  آن ارزش

 هر یک از آنها مورد استفاده قرار گیرد. اختصاصیسپیدنامه  طبقشبکه زر  تأیید و صادر شده درهای  عنوان پشتوانه توکن بهتواند می و

 ریال تضمین شده است. (50.000.000پنجاه میلیون ) ضریببا هوشمند با پشتوانه اوراق بیمه زندگی )برگ( زر  پایه توکن ارزشداقل ح

  .است ن معادل یک زر هوشمندآیک میلیون  هرو  زرشبکه  پایه توکن رسمی مبادالتاحد کوچکترین و 6:ینزر رگبتوکن  .214

جهت پردازش  زبان،یم کیتا  کنندمیامضا  هاعملیاتمرتبط در های که صاحبان حساب اتیعمل چند ای کیمجموع  7تراکنش: .152

 . شودمیدر دفتر کل ثبت  ،هامیزبانارسال کند و پس از اجماع شبکه زر فناوری هوشمند و ثبت به 

. ثبت شود تراکنش کیدرون  دیو با ستیقابل ثبت در دفترکل ن ییتنها که بهشبکه زر فناوری هوشمند در  یعمل 8:اتیعمل .162

 . داشته باشند یرمالیو غ یآثار مالشبکه زر  هایممکن است بر حساب هاعملیات

ی هاتراکنش یبه حساب و امضا یدسترس یمتناظر که برا یعموم دیکل کیو  یخصوص دیکل کیمجموعه  9:دیکل زوج .172

 . شودمی ساخته یرمزنگار تمیالگوراستانداردهای بر اساس  دیکل زوج نیا ،شبکه زردر . رودمیبکار شبکه زر فناوری هوشمند 

نجام حساب و ا جادیا یتحت کنترل اشخاص که براای  هانیراهای سامانه نیو همچن یحقوق ای یقیهر شخص حق 10کاربر: .182

 . روبرو نباشد یبا منع قانونشبکه زر  تراکنش در

ناوری فدر . کاربر است یعموم دیشماره آن، همان کل ایاست که آدرس شبکه زر فناوری هوشمند در  یتیموجود 11حساب: .921

 . استشبکه زر  کیحداقل مانده هر حساب جهت ثبت در دفترکل،  ،هوشمند شبکه زر
 

1. Tokenization 

2. ZAR Network Base Token (ZAR) 
3. Life Insurance Protection (LIP) 

4. Cloud Vistural Server (CVS) 

5. Smart ZAR (SZAR) 

6. BARG ZARRIN (BZAR) 

7. Transaction 

8. Operation 

9. Key Pair 

10. User 

11. Account 
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با نام  یربرحساب کا کیتوسط  نیو با تعداد مع یتوکن با نام اختصاص کیکه شبکه زر است در  یندیصدور، فرآ ایانتشار:  .220

 کیر در قالب از انتشا شیهر توکن را پ قیمشخصات دق دیبا هامیزبان. شودمی جادیا )ازطریق یک یا چند ناشر(  حساب صادر کننده

 . وجود دارد زین یقوقح و یمال ،یبازرگانهای لحاظ ضرورت با هاتوکن یبرا یگروه دنامهیانتشار سپ امکان. کنند اعالم یاختصاص دنامهیسپ

تعداد و ساختار . نمایدمیمنتقل  «عیتوزهای حساب»شده را به  دیتولهای است که حساب صادر کننده توکن یندیفرآ: عیتوز .221

 . شودمی یتوکن طراح کی عیتوز استیبر اساس س عیتوزهای حساب

 «وشمند شبکه زرفناوری ه»هسته الیه  فراهم آمده در رمتمرکزی، سامانه غ«مرکز تبادل»به اختصار  1:زر ییمرکز تبادل دارا .222

 . کنندمیمبادله ر شبکه ز مقررات تیبا رعا یشنهادیپ متیو بر اساس ق گریکدیرا با خودهای که در آن کاربران، توکن هامیزبان یسواز

 ینسبت به نگهدار توانندمی دهایکاربران است و با آن، مالکان کلهای حساب زوج کلید تیریمد یبرا یابزار 2:زر توکن فیک .232

 . هستندر زتوکن  فیعرضه کنندگان ک ،شبکه زر فناوری هوشمندی هامیزبان. ندیشبکه اقدام نماهای توکن افتیارسال و در د،یکل

که  یو قضائ ینتظامو مراجع ا یامور مال یحسابرس ،یبازرس ،یمراجع نظارت گران، میتنظ ژهیبه و ،یتیامور حاکم انیمتولناظر:  .224

لزوم، سوابق  و در صورت ابندی یامکان مشاهده تراکنش را م شان، یقانون اراتیو اخت فیو مقررات مربوط به وظا نیدر چارچوب قوان

 . کنندمی یخود نگهدار یگانیرا در با هاتراکنش

( 5%۱) درصد کی و پنجاه ،زرتراکنش در  رشیپذ نهیکمباشد. می CPZ4  بر پروتکل یمبتن ،زرروش اجماع در  3:زراجماع  .252

 باشد. می هامیزبانموافق  یرأ

 کیشدر منطقه آزاد  ۱40۱0099694که با شناسه ملی شبکه زر فناوری هوشمند مؤسسه  5:هوشمند شبکه زرفناوری  .262

 باشد.می« زر هشبک بنیاد راهبری»و متولی تشکیل شبکه زر ت مربوط به او مجری راه اندازی خدم گردیدهثبت جمهوری اسالمی ایران 

 درکه زر  شبکهفناوری هوشمند های میزبانمتشکل از  ای جموعهم« بنیاد راهبری زر»به اختصار  6:زر شبکه راهبریبنیاد  .272

 . افتی خواهد خودانتظام تیموضوعه ماه نیقوان تیرعا باو  های تأمین شدهزیرساختاستفاده از  با حقوقی مستقل، شخصیت چارچوب یک

د که هستن عیحساب کنترل توز کیحداقل  یدارا هامیزباناز  کیهر شبکه زر فناوری هوشمند در : عیحساب کنترل توز .228

 . پذیردمیحساب انجام  نیتوسط ا دیانتشار هر نوع توکن جد اتیعمل

 . استبکه زر ش کارمزد صدور عالوهبه شبکه زر  پشتوانه بیمه زندگی سرور مجازی ابری وپایه  معادل ارزش: زر یاسم متیق .229

 ریسا ایو زر  شبکه از بازارها اعم از مرکز تبادل کیدر هر شبکه زر  معامله ثبت شده نیآخر متیمتوسط ق: زربازار  متیق .230

 . آن است یبازارها که متاثر از عرضه و تقاضا
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 مسأله انیب .3

 

، اطالعاتت که در آنجا از تعامالت و ارتباطات اس ایشبکهبازار، . است یکیالکترونهای بازار ،یتالیجیاقتصاد دهای از مؤلفه یکی .301

آن، به ی هاتراکنشکه همه  گیردمیشکل  یکیدر بستر مبادالت الکترون یکیبازار الکترون. شوندیخدمات و پرداختها مبادله م ایکاالها 

 یکیبازار الکترون یریبه تعب ایاست  تیهفته مشغول به فعال امیساعته و در تمام ا ۲4 و معموال به صورت شودمیانجام  یکیلکترونصورت ا

بازارها  نیا. نمایدمیا فراهم و فروشنده ر داریخر داریتحت وب امکان د ییندارند و در واقع فضا ییایبازارها ابعاد جغراف نیا. ندارد یلیتعط

به صورت  یتح ایتوافق و  گریکدیو با  دهندمی شنهادیپ متیق ،کنندمیفضا مذاکره  نیدر ا دارانیآزاد هستند و فروشندگان و خر

 . کنندمیتر را با هم تها ییدو دارا م،یمستق

 ند؛یرا فراهم نما یکیالکترونهای اند ملزومات بازار نتوانستهتاکنون برخوردارند و  یجدهای تیاز محدود یکنون هیسرماهای بازار .302

 برگشت یت و گاهدر معامال تیعدم شفاف ر،یبا تأخ هیتسو ،ییزمان ارائه خدمات، عدم امکان تها تر دارا تیبه محدود توان یازجمله م

 . اشاره نمود یتوافق متیق نییدر تع تیو محدود خالتد ،یریپذ

 . آمده است لیذهای رفع آنهاست، در گفتار یدر کشور، در پ یتالیجیدر راه تحقق اقتصاد دشبکه زر  که ییها چالش نیمهمتر .303

 هاعرضه انواع توکن یچابک و منعطف برا یفناور ینبود سکو .31

های به نهاد امکان را نیبلوک، ا رهیبر زنج یمبتنهای در شبکه اطالعات یداریو پا یریاعتمادپذ ت،یهمچون شفاف ییایمزا .311

خود  انیمشتر یرارا ب یمختلف را در قالب توکن عرضه نموده و محصوالت متنوعترهای ییاز داراهای تا بتوانند مجموع دهدیم یاقتصاد

آن مقدور باشد،  یواعضا، امکان صدور و تبادل انواع توکن بر ر یبرا تیمنعطف و چابک که بدون محدود یرساختیز نیتأم. فراهم آورند

 . استشبکه زر فناوری هوشمند انتظارات متعارف از  گریاز د

 های منجمدییدارا یعدم نقدشوندگ .32

 نیمالک یبرا یقدشوندگن لیکه امکان انتفاع از آنها، از قب شودمی اطالق هاییبه آن دسته از دارا رمولد،یغ ای ۱منجمدهای ییدارا .321

احتمال  جهیدر نت شمار بوده و بازار کم نیبالقوه ا دارانیست که خرباال یبه حد هاییدارا نیکشورها، ارزش ا یبرخ در. محقق نباشد

تا چه  یمالهای ممنجمد نظاهای ییحجم اقتصاد کشور نسبت به دارا نکهیبا توجه به ا ط،یشرا نیدر اآید. می نییپا اریفروش آنها بس

ساز باشد  چاره تواندیمآنها  دیخر یبرا یجهانهای اتصال به بازار ایخرد مردم و های هیسرما کیتحر نندما ییاندازه بزرگ است، راهکارها

 . شده عیبر دفترکل توز یشفاف و کارآمد مبتن یرساختیمگر با وجود سازوکار و ز ،گرددمیامر محقق ن نیکه ا

 های خردهیسرماعدم حفظ ارزش  .33

 عیکن و صنامانند مس یمولدهای خرد مردم به حوزههای هیسرما تیو هدا یگردآور یشفاف و قابل نظارت، برا ینبود ساختار .331

جود سازوکار وحال آنکه با . منحرف شود یرمولدیغهای بخش یسو به هدفیبه شکل پراکنده و ب ها هیسرما نیا شودمیباعث  ،یدیتول

 یملهای هیرماسبازارها و مهم تر از آن، هدررفت  رمتعارفیشده، از نوسان غ عیبر دفترکل توز یبتنشفاف و کارآمد م یرساختیو ز

 شود. می یریجلوگ

 

1. Frozen Assets 
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 و در دسترس نبودن یریرپذییتغ ت،یعدم شفاف .34

تالش . ستندروبرو ه یریو دسترس ناپذ یریرپذییتغ ت،یمتمرکز، همواره با سه چالش عدم شفافهای یبر معمار یخدمات مبتن .341

، از امکان هاداده یخصوص میبهانه حفظ حر ؛شودمی تیاز شفاف ی، منجر به از دست رفتن بخشاطالعات یکپارچگیو  تیحفظ امن یبرا

 شیمتمرکز جهت افزاهای در سرور هاداده عیو تجم دهد؛یم شیرا افزا ستمیامر احتمال فساد س نیکه ا کاهدیبر آنها م یرونینظارت ب

 . گرددمیخدمات  یریپذ کاهش دسترس جهیو درنت شکست نینقطه تک جادیبا مقررات، منجر به ا قیخدمات و تطب تیریقدرت مد

 یمشتر تیلزوم احراز هو .35

افراد توسط  ییشناسا خدمتعدم ارائه . است رممکنیغ انیمشتر تیو احراز هو ییاز شناسا شیپ ،یاز خدمات مال یاریارائه بس .351

های و چالش یاجتماعهای شبکه ریافراد، نظ تیهو دییتأ یمعتبر براهای و مقررات، تعدد ابزار نیقوان یکپارچگینهاد متمرکز، عدم  کی

 یمشتر ضارستقل، با احم صورتبه یباعث شده هر نهاد مال گر،یکدیبانکها با  انیمشتر یتیهو اطالعات یاشتراک گذار نهیدر زم یحقوق

امر، در  نیکه ا دیاخود اقدام نم انیمشتر تیاحراز هو ندیفرآ لینسبت به تکم ،رأساًیو یتیهو اطالعات یکیزیف یکپ افتیبه شعب و در

 انیاز مشترن اخذ مجوز ، بدواطالعات نیافراد و استفاده از ا یتیهو اطالعات یاحتمال افشا شیبودن، چالش افزا بر نهیکنار زمانبر و هز

 . به همراه دارد ار

 

 یشنهادیراه حل پ .4
 

 یفناور بر یو مستقل، مبتن دیشبکه جد کی یری، بکارگباالبرشمرده در های رفع چالش یبراشبکه زر  یشنهادیپ راه حل .41

در قالب ام دارد که ن« زر» ،زرفناوری هوشمند شبکه  هیتوکن پاباشد. میمختلف در شبکه های شده، با امکان انتشار توکن عیدفترکل توز

 . ستشده ا شنهادیها پ چالش نیا دنیبرچ یبرا پایه آن توسط بیمه تضمین گردیده است وارزش است و  یک سرور مجازی ابری

 یبرا ییاو دار یگواههای منجمد، امکان صدور توکنهای ییدارا ینقدشوندگ شیبا هدف افزا ،فناوری هوشمند شبکه زردر  .41

 راهکار عبارتند از: نین اکرد یاتیعمل یبراشبکه زر اهم امکانات . فراهم آمده است ایبا توثیق دارایی و تضمین و پشتوانه بیمه ناشران

 ؛هامیزبان صالحیتساختار خودانتظام جهت احراز و  شده صالحیتاحراز های میزبانبر  یمستقل و مبتن یشبکه عموم .421

 خرد؛های یگذار هیمعامالت و سرما لیشده در سکو جهت تسه عیوجود مرکز تبادل توز .422

 شان؛یو با نظارت ا ایبا پشتوانه بیمه هامیزبان یدر قلمرو قانون ییانواع دارا یامکان توکن ساز .423

 کاربران؛های حساب تیریمد یبرا ییارائه ساختار منعطف چندامضا .424

 کاربر؛ میمستق تیریآن با مد یساز یو تجار ءبا مشارکت اعضا یشناخت مشتر ندیفرآ لیتسه .425

 ؛هاتراکنش یباالحجم  یمناسب برا یسرعت و بازده .426

 ؛یصنعت مال یهوشمند تخصصهای از مدل داده و قرارداد یبانیپشت .427

 توکن توسط ناشر؛ کیدارندگان  یبرا ت،یامکان کنترل سقف مالک .428

 . آسان و خوانا یده از خدمت آدرس یبانیپشت .429
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 زرشبکه های اصول و ارزش .5

 

 یو حت نفعانیذ نزد یاعتماد یب ای یاعتبار یبه ب تواندمیاستوار است که خدشه به آنها  ریزهای بر اصول و ارزش ،رشبکه ز .501

ه و هرگونه توافق اعضاء با تباع بوداال الزم ست،هامیزباناصول و ارزشها که مورد اتفاق همه  نیبه ا یبندیلذا پا. انجامدیآن ب اتیح انیپا

 . برخالف آنها، فاقد اعتبار خواهد بود گرانیدبا  ای گریکدی

 نامتمرکز یراهبر .51

جلوه  زیآن ن یبر، خودبخود راههاتراکنشدر ثبت  هامیزبانهمه  النهرکز دفترکل و لزوم مشارکت فعانامتم تیبا توجه به ماه .511

ورد انتظار آن را ـمای ـهو کاربرد یاورـفن نیذات ا یمقتضا تواندمیآن  یو بالتبع، هرگونه متمرکز ساز ابدی یشده م عینامتمرکز و توز

شبکه زر  یتوسعه و ارتقا یبرا هامیزباناز  کیهر ایشبکه زر  بنیاد راهبری یکه از سو یریاساس، هر تدب نیبر هم. با چالش روبرو سازد

 . اصل خواهد بود نیو بر محور ا تیبا رعا ،شودمیاتخاذ 

 یقانون یبندیپا .52

و معامالت متمرکز،  را نسبت به اعتبار و اعتماد تعامالت یبه مراتب باالتر یریپذ نانیدفترکل آن است که اطم یادعا نیمهمتر .521

 وستهیهدف، بطور پ نیه اب دنیرس یبرا. سازدیم انینما یقانون نیموازرا به شبکه زر  یبندیاز همه، پا شیدستاورد، ب نیو ا آوردمیفراهم 

 یقانون تیشخص و تی: هوبه ویژهاز جمله و  ،شودمیرصد ( ناظران به ویژه) همه اعضاء یاز سوشبکه زر  یقانونمند ناگونگوهای جنبه

سوابق  یثبت و نگهدارهای ، سازوکارها توکن عیو توز می، تسههاتوکنبودن کاال و خدمات مرتبط با  یقانون ،زرناشران و کاربران  ،هامیزبان

 . و قراردادها هاتراکنش

 زر یگانگی .53

 یرزش گذارا یشده، مبنا نییتب دنامهیآن در سپ تیفیو ک تیکه کم یبیبه ترت زر، که پذیرندمیشبکه زر  بوم ستیز یاعضا .531

و هر شکل  زانیر مهبه  گر،ید هیپا ییدارا صیو تخص فیو از تعر گیردمیقرار  هاتراکنشو تعهدات و وصول کارمزد  ونیتر د، تهاهاتوکن

 . کنندمی یخوددار

 مند کارمزد ضابطه .54

شده،  نییبت دنامهیآن در سپ تیفیو ک تـیکه کم یبی، به ترتهاتراکنشزد ـکه کارم پذیرندمیشبکه زر  ومـزیست ب یاعضا .541

 . در همه تعامالت و معامالت اجرا شود ،بنیاد راهبری زر یمقرر از سوهای کف و سقف تیو با رعا عادالنهبطور 

 تیشفاف .55

 یبا آگاه هایزبانماست و فرض شده که  دنامهیسپ نیمقرر در ا بیبر اساس اجماع و به ترت ،بنیاد راهبری زردر  گیریرأینظام  .551

 یو کافالزم  تیشفاف تیارع لیرو، به دل نیاز ا. کنند یخود را در دفترکل ثبت م یرد آن اقدام و رأ ای دییتراکنش، نسبت به تأ تیاز ماه

 نفعانیذ یرار تجارو اس یخصوص میناقض حر ت،یشفاف نیبه ذکر است که االزم  .خواهند بود ریو اعتماد پذ ریاعتبار پذ هاتراکنشآرا، 

 . شودمی تیاز آنها رعا انتیو الزامات مربوط به ص ستیتراکنش ن
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 یریسازگارپذ .56

مختص به خود را ی هاتراکنشو  هاتوکن توانندمی هامیزباناز  کیهر نکهیست و با اا استوار یریبر سازگارپذشبکه زر  یمبنا .561

 زبان،یم کی، همه امور اساس نیبر هم. بماند دهیناد دینبا هامیزبان ریبا سا دارـیحفظ و توسعه تعامل پا کنیسازند، ل یاتیو عمل فیتعر

 . انجامندیبشبکه زر  یجمع ییافزا هماهنگ باشند و به هم یریبا اصل سازگارپذ دیبا یهمگ ،یفنهای زوکارو سا رساختهایاز ز

 یریپذ دسترس .57

که  ندیفراهم آ ایبه گونه دیبا زبانانیاز م کیهر یاز سو ،زرفناوری هوشمند شبکه و فناورانه  یفنهای و سازوکار رساختیز .571

بتوانند حقوق و  که یدردسترس باشند؛ آن هم به شکلشبکه زر  بوم ستیز یهمه اعضا یآنها برا یکاربردها و خدمات قابل ارائه از سو

 . ندینما فایو ا فایسند، است نیاصول ا هیرپاتعهدات خود را به شکل مطلوب و ب

 یریبرگشت ناپذ .58

و  یهدارسوابق نگ تیو صحت و تمام رندیناپذ ، پس از ثبت، خدشههاتراکنشکه همه  پذیرندمیشبکه زر  بوم ستیاعضاء ز .581

 . بت شودو ث جادیا یدیتراکنش جد دیبا ،یتراکنش قبل اصالحبه  ازیخواهد بود و در صورت ن ریپذ نیشده در شبکه تضم رهیذخ
 

 فناوری هوشمند شبکه زر یفن رساختیز .6
 

 . کندمیرآورده را بزر  بنیاد راهبری یشده از سو های مطرحیازمندیشده، ن عیدفتر کل توز یاز فناور یریگ با بهرهشبکه زر  .601

 شبکه یمعمار .61

 دیجد زبانین مملحق شدن به عنوا یمعنا که برا نیاحراز شده است؛ به ارمزپایه  یشبکه عموم کی ،فناوری هوشمند شبکه زر .611

پلتفرم فناوری هکار را یشده و بر مبنا عیدفترکل توز یفناور یساز ژهیرا داشته باشد که با و« 75۳»مقرر در بند طیشرا دیبه شبکه با

 . ستاشده  داده شینما ریز ریدر تصوشبکه زر فناوری هوشمند کالن  یمعمار. شده است یسازادهیپ زنجیره بلوک غیرمتمرکز
 

 

 شبکه زرکالن  یمعمار :۱ل شک



  

 

 فناوری هوشمند شبکه زَر  سپیدنامه
 

 (Smart ZARهوشمند )زر  و توکن
 

ر 10 (1.7)ویرایش  ر بنیاد راهبری شبکه زَ  فناوری هوشمند شبکه زَ
 

 ۱گره فعال کیبه هسته  ها سیواسط سرو قیطراز ،گرددمیفراهم  هامیزبانکه توسط  یکاربرد هایبرنامه ،یمعمار نیاساس ابر .612

 . دهندمی لیرا تشکشبکه زر فناوری هوشمند در کنار هم شبکه زر  هایهسته. گردند یمتصل مشبکه زر 

لزامات مبارزه با مقررات مرتبط از جمله ا هیکل یساز ادهیاست که امکان پای  هگون توکن به کی افتیارسال و در یمدل تعامل .613

کننده  افتیاربر درک کیکاربر ارسال کننده و  کی ساختارِ یمفهومهای مدل ر،یدر دو شکل ز. گرددمیفراهم  ۳یو انطباق قانون ۲ییپولشو

 . است شدهگذاشته  شیبه نما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربر ارسال کننده یمدل مفهوم:  ۲ شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کننده افتیکاربر در یمدل مفهوم:  ۳ شکل

 

1. Active Node 

2. Anti-Money Laundering (AML) 

3. Compliance 



  

 

 فناوری هوشمند شبکه زَر  سپیدنامه
 

 (Smart ZARهوشمند )زر  و توکن
 

ر 11 (1.7)ویرایش  ر بنیاد راهبری شبکه زَ  فناوری هوشمند شبکه زَ

 شبکه زر یفن یاجزا .62

متناسب  تواندمی هامیزباناز  کیاست هر  یهیبد. شده است یمعرفشبکه زر  زیست بوم دهنده لیتشک یفن یدر ادامه، اجزا .620

 . دیاجزا اقدام نما نیتوسعه ا ایخود نسبت به فراهم آوردن  یبا مدل تجار

 ۱هسته سیسرو .621

ها و ۲گره ریاز دفتر کل، ارتباط با سا ینسخه محل کی تیریآن مد یاصل فیاست و وظاشبکه زر هسته، ستون فقرات  سیسرو .6211

را ارائه کند و در اجماع جهت  هاتراکنش یگانیخدمات با زین یاریصورت اخت به تواندمیشبکه است؛ البته های گره ریسا همسان ماندن با

 است: لیهسته به شرح ذ سیسرو یاصل یاجزا. دیز شرکت نماین هاتراکنشثبت 

62111. ZCP : است زنجیره بلوک غیرمتمرکز فناوری اجماع تمیبر الگور یمبتنشبکه زر فناوری هوشمند پروتکل اجماع.  

62112. Herder: هسته استهای سیسرو ریو ساشبکه زر فناوری هوشمند اجماع  تمیالگور نیواسط ب . 

62113. Overlay: ده داردآنها را بر عه تیوضع نیاز آخر اطالعبا آنها و  اطالعاتگرهها، تبادل  ریارتباط با سا یبرقرار . 

62114. Ledger:  ه شبکه منتقل اجزا را ب ریساهای رخداد نیهمچن. کندمیاجماع فراهم  تمیرا جهت ارائه به الگور هاتراکنشمجموعه

 . را هم به عهده دارد یگانیو با 4رهیذخ ستیرا در ل هاتراکنشدرج بسته  فهیعنصر وظ نیا. کندمی

62115. History:  خارج از شبکه عهدهدار است رهیمنبع ذخ کیکل را به دفاتر  و هاتراکنشانتشار . 

62116. Bucket List: انعت از و کنترل هش آنها، جهت مم سکهاید تیریمد فهیوظ. است دشدهییتأدفاتر  یبرا یساز رهیمنبع ذخ

 . بر عهده دارد زیتکرار را ن

62117. Transaction: تراکنش را بر عهده داردهای انواع ساختار یساز ادهیپ . 

 5واسط سیسرو .622

 سیسرو. آوردمیرا فراهم شبکه زر فناوری هوشمند کاربران به های افزارنرمجهت اتصال الزم  هایAPIواسط، مجموعه  سیسرو .6221

 . نمایدمی لیهرا تسشبکه زر  بر یمبتنهای افزارنرمتوسعه  طیقرارگرفته و شرا یکاربردهای هسته و برنامههای سیسرو نیواسط ماب

 6پل سیسرو .623

های مرتبط با حسابهای دیپل، کل سیدر سرو. انطباق است سیسرو یساز ادهیشده جهت پ لیواسط تسه کیپل،  سیسرو .6231

ند انجام تراکنش انجام تراکنش را مجاز بدا طیانطباق شرا سیسرو کهیو درصورت گرددمی رهیذخ یبرنامه کاربرد کی ایکسبوکار و  کی

 . پذیردمیصورت  ارخودک صورتبهپل  سیسرو قیاز طر

 

1. Core Service 

2. Node 

3. ZAR Consensus Protocol (ZCP) 

4. Bucket List 

5. Interface Service 

6. Bridge Service 



  

 

 فناوری هوشمند شبکه زَر  سپیدنامه
 

 (Smart ZARهوشمند )زر  و توکن
 

ر 12 (1.7)ویرایش  ر بنیاد راهبری شبکه زَ  فناوری هوشمند شبکه زَ

 ۱انطباق سیسرو .624

 نیدر ا تواندمیکه  یازجمله الزامات. گرددمیفراهم  سیسرو نیدر ا زبانیم کیحاکم بر  یانطباق با الزامات قانون تیمسؤول .6241

 زبان،یدو م نیتعامل ب جادیا قیاز طر سیسرو نیا قت،یدر حق. است ییمرتبط با مبارزه با پولشوهای گردد، کنترل یساز ادهیپ سیسرو

 . کندمیمجوز صدور تراکنش را صادر  ط،یو در صورت احراز شرا یتراکنش را بررس کی نجاما یقانون طیشرا

 ۲یده آدرس سیسرو .625

. آوردمیفراهم شبکه زر فناوری هوشمند  یواقعهای انسان را به آدرس یفهم برا قابلهای آدرس لیامکان تبد س،یسرو نیا .6251

 . شودمی لیتبد دیکل متناظر با زوجهای به آدرس سیسرو نیاست که در ا user*domain. ir صورتبهفهم  قابلهای ساختار آدرس

 ۳تبادل سیسرو .626

لذا . کندمیرا فراهم  هاتوکنانواع  لیوجود دارد که امکان تبد 4رمتمرکزیشده غ عیتبادل توز رساختیز کی ،زر شبکه در .6261

 . کنندمیاقدام زر موجود در شبکه های انواع توکن لیتابلو جدول تبد جادیبازار نسبت به ا طیبر اساس شرا هاتوکنصادرکنندگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زرشده  عیتبادل توز سیسرو یمدل مفهوم:  4 شکل

 

تبادل  سیسرو یبرا یکیواسط گراف کیخود، اقدام به توسعه  انیبه مشتر ژهیجهت ارائه خدمات و تواندمی هامیزباناز  کیهر .6261

 . خواهد بود هامیزبان یخدمت، از جمله عوامل رقابت نیا یو کاربرپسند یو تنوع تجربه کاربر دینماشبکه زر  شده عیتوز

 
1. Compliance Service 

2. Federation Service 

3. Exchange Service 

4. Decentralized Exchange 
 

را  GOLDمن می خواهم 
 تهاتر کنم PROPERTYبا 

 PROPERTYمن می خواهم 
 تهاتر کنم ZARرا با 

را  ZARمن می خواهم 
 تهاتر کنم GOLDبا 



  

 

 فناوری هوشمند شبکه زَر  سپیدنامه
 

 (Smart ZARهوشمند )زر  و توکن
 

ر 13 (1.7)ویرایش  ر بنیاد راهبری شبکه زَ  فناوری هوشمند شبکه زَ
 

 ۱یگانیبا سیسرو .627

 یگانیابهسته در ارتباط است وصرفاً جهت ساخت  یگانیبا سیبا سرو میمستق صورتبهاست که  یابزار مستقل سیسرو نیا .6271

 . رودمیبه شبکه بکار  رمتصلیغ

 ۲زرتوکن  فیک .628

. ندارد وجود یتیمحدود نهیزم نیو در ا دیتوکن ارائه نما فیخود ابزار ک انیمشتر ازیبر اساس ن تواندمی هامیزباناز  کیهر .6281

 باشد. می یالزام هاتوکن فیاحراز اصالت کاربران در ک

 ۳زر شبکه داشبورد .629

در  سیسرو نیا. دفتر کل وجود دارد ایتراکنش  کی اتیو جزئ هامیزبان تیشبکه، مشاهده وضع شیامکان پا ،زردر داشبورد  .6291

 . در دسترس است https://dashboard.zarnetwork.com یبه نشان رخانهیدب یتارنما

 4زر شگاهیآزما .630

را  افزارنرممختلف قبل از توسعه های دهیاست که امکان آزمودن اشبکه زر  یشیابزار متصل به شبکه آزما کی ،زر شگاهیآزما .6301

 یجهت دسترس. فراهم آمده است سیواسط سروهای  APIشده توسط  ارائههای سیسرو هیابزار، امکان آزمودن کل نیدر ا. نمایدمیفراهم 

 . مراجعه شود https://lab.zarnetwork.com ینشانبه  رخانهیدب یتارنما هابزار ب نیبه ا

 5زر درگاه .631

 نمودهفراهم  سیواسط سروهای  API را از طریقشبکه زر  درگاه واسط پرداخت رمزپایه است که امکان تبادل کی ،زر درگاه .6311

 . مراجعه شود https://port.zarnetwork.comی نشانبه  رخانهیدب یتارنما هابزار ب نیبه ا یجهت دسترس. است

 هامیزبانو استقرار  6زر یشیو آزما یشبکه اصل .632

های دهیعه اعنوان بستر آزمون، آموزش و توس به یشیشده است که شبکه آزما جادیا یو اصل یشیدو شبکه آزماشبکه زر  در .6321

 . رودمینوآورانه بکار 

شبکه زر  گذاراننبنیاآن توسط  یزبانیمارتباطی و  رساختیبوده و ز نترنتیبر ا یمبتن ،فناوری هوشمند شبکه زر یبستر ارتباط .6322

 است.  شدهفراهم 

 

1. Archive Service 

2. ZAR Wallet 

3. ZAR Dashboard 

4. ZAR Laboratory 

5. ZAR Port 

6. ZAR Test-Net 

https://dashboard.zarnetwork.com/
https://lab.zarnetwork.com/
https://port.zarnetwork.com/


  

 

 فناوری هوشمند شبکه زَر  سپیدنامه
 

 (Smart ZARهوشمند )زر  و توکن
 

ر 14 (1.7)ویرایش  ر بنیاد راهبری شبکه زَ  فناوری هوشمند شبکه زَ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گریکدیبا  هامیزبانهای ارتباط گره : 5 شکل
 

سه  زبان،یاز آنها در نقش م کیهر ،شودمیبرداشته  گذارانبنیانکه توسط شبکه زر  یایو پو یشبکه اصل جادیدر گام نخست، ا .6323

 سیسه سرو کیکه هر زبانیحداقل با سه م ه،یشبکه اول. نمایندمیشبکه فراهم  جادیمختلف جهت ا ۱گره فعال را در سه مرکز داده

 . کندمیبکار  غازهسته فعال دارند، آ دهنده

دسترس است  در https://git.zarnetwork.com یبه نشان رخانهیدب یدر تارنماشبکه زر  هایسیهای منبع سرومخزن کد .6324

 . ندیماخود اقدام ن سیسرو یانداز نسبت به راهآن به  یبا دسترس توانندمی دیجدی هامیزبان. گرددمیعضو فراهم ی هامیزبان یکه برا

 

 زرها و ارکان  نقش. 7
 

 زر گذارانبنیان .71

 شرکت اپراتور همراه سازمان منطقه آزاد کیش )تله کیش(،کیش،  تازه گرایشفناوری اطالعات و ارتباطات رضوی، شرکت  شرکت .711

 ابزارهای مالی اعتماد نوین،شرکت ، )ع(صادق دانشکده اقتصاد دانشگاه امام وب(،)های عصرنوین گستر شرکت داده ،رمزپایه زیتون برگ مؤسسه

شرکت  ،فردا به اندیشانفناوران هوشمند شرکت صندوق کارآفرینی امید، ، صندوق فناوری حامی، المللی آفاقد والیت، بنیاد بینصندوق امدا

، صلح ایران خانه ،ایران شرکت صنایع کامپیوترین، شرکت فناوری پیشرفته پارسیا هوشمند شهاب رایانه آسیا، شرکت فرهیختگان بیمه،

 شرکت کیش سل پارس، ،شرق ییشرکت شبکه ارتباطات طال، شرکت فرهیختگان برتر ،های هوشمند تجاری سیتاتوسسازهشرکت 

، شینواند انیرانیکاروان ا شرکت، داده رستاک شانینواند شرکت، سماتوس انهیرا یهاشرکت توسعه سامانه شرکت همیاران محاسب پند آراد،

 . اندنهاده انیرا بن «شبکه زر راهبری بنیاد» هم با ئتالفا درشبکه زر فناوری هوشمند  مؤسسه و ریگیهمراه پ یتوسعه فناور شرکت

( های فناوری زنجیره بلوکو تجهیزات و سامانه سرورها لیاز قب) یفنهای رساختیز گذار، انیبن یبه عنوان اعضا ها مجموعه نیا .712

 . دیآغاز به کار نما دنامه،یبرشمرده در سپهای اصول و ارزش هیاند تا برپا را فراهم آوردهشبکه زر  هیاول یاقتصادهای یازمندیو حداقل ن

های و خدمات و کاربرد ابندیو شبکه حضور شبکه زر  بنیاد راهبریمستقل در  زبانیبه عنوان م توانندمی کیهر ،زر گذاران انیبن .713

 . ندارند هامیزبان رینسبت به ساای  هژیو ازیامت چگونهیدارند و همختص خود را عرضه 
 

1. Data Center 

https://git.zarnetwork.com/


  

 

 فناوری هوشمند شبکه زَر  سپیدنامه
 

 (Smart ZARهوشمند )زر  و توکن
 

ر 15 (1.7)ویرایش  ر بنیاد راهبری شبکه زَ  فناوری هوشمند شبکه زَ

ر حکم مصوبات د« 7۲» آنها در چارچوب بند ماتیبوده و تصم زبانیدر حکم مشبکه زر  گذارانبنیان زر، یتا زمان عرضه عموم .714  

 باشد. می شبکه زر بنیاد راهبری
 

 زر شبکه بنیاد راهبری .72

 . است رمتمرکزیتشکل خودانتظام غ .721

 .است یرصنفیو غ یرانتفاعیغ تشکلی .722

 . داردشبکه زر  بنیاد راهبریمستقل در  یبا حق رأ ندهیدو نما زبانیهر م .723

به  تواندمی یکنون زبانانیم( %5۱) درصد کیموافق حداقل پنجاه و  یدر صورت اخذ رأ ،یزبانیم طیهر شخص واجد شرا .724

 . دیدرآشبکه زر  بنیاد راهبری تیعضو

ضمانت  زانیع و متخلفات و نو نییتع ،زیست بوم یروابط اعضا میتنظ دنامه،یسپ یو بازنگر ریتفس لیاز قب ،زر یامور راهبرد .725

آن،  اراتیو اخت فیوظا نییو تع هامیزبان نیاز ب رخانهیانتخاب دب ،هامیزبانات اختالفوفصل  متخلف، حلی هامیزباناجراها مانند اخراج 

 باشد. میشبکه زر  بنیاد راهبری یاعضا یرأ( %80) هشتاد درصد لحداق ازمندین

شبکه زر  راهبری بنیاد ارینشده، در اخت نیتأم هامیزبان یکه پشتوانه آنها از سوای  هافتیانتشار شبکه زر  هایحساب تیریمد .726

شبکه زر  اد راهبریبنیی اعضا( %5۱) درصد کی و حداقل پنجاه یبا رأ دنامه،یبر اساس ضوابط سپ ،هامیزبانبه شبکه زر  عیباشد و توزمی

  مقدور خواهد بود.

بر  یمبتنشبکه زر  بنیاد راهبریو شبکه زر  گیریرأی رساختیز ،زر یراهبر ریساختار شفاف و اعتماد پذ جادیبه منظور ا .727

های قرارداد اتیجزئ. شده است یساز ادهیپ DAO۲ورت ـد به صـهوشمنهای و در قالب قرارداد ۱گرافنفناوری پلتفرم  یشبکه عموم

 . منتشر شده است https://zarnetwork.com/dao یبه نشان رخانهیدب یط، در تارنماـد مرتبـهوشمن
 

 بنیاد راهبری زر رخانهیدب .73

 . گیردمیا به عهده رشبکه زر  بنیاد راهبریه رخانیامور دب یدیسال خورش ۳به مدت مؤسسه  دنامه،یشدن سپ االجراالزم خیاز تار .731

 دییرد تأمو دیو خدمات جد یفنهای رساختیدر امور توسعه زشبکه زر  زیست بوم یاعضا یشامل هماهنگ ،یا رخانهیامور دب .732

 میو تنظ افتیدر ،زرمرتبط با های رخداد یبرگزار ،زرهای شبکه و بازار شیبه شبکه، پا دیجدی هامیزبانو اتصال شبکه زر  بنیاد راهبری

موارد  ریسا وشبکه زر  تخلفات و ضمانت اجراها در نییتع ،زیست بوم یروابط اعضا میتنظ ،زر دنامهیسپ اصالحدرخصوص  شنهادهایپ

 باشد. میشبکه زر  بنیاد راهبری ابالغی

 . شودمی نیتأم ءاعضا یاز سو ،بنیاد راهبری زرمصوب  تیحق عضو قیاز طر رخانه،یدبهای نهیهز .733

 . دینما افتیرا در یو حقوق یقیاشخاص حق یایکمکها و هدا ،زراهداف  شبردیجهت پ تواندمی رخانهیدب .734

 

1. Graphene Platform Technology (GPT) 

2. Decentralized Autonomous Organization (DAO) 

https://zarnetwork.com/dao
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 ناظر .74

دیریت، م ،یگذار استیسهای از بخش کیدر هر ،بوم زیست یاعضا تیمرتبط با فعال یتیامور حاکم یمتول دارصالحیتمراجع  .741

 . باشندشبکه زر  ناظران توانندمی یو دادرس ینظارت، بازرس ،یگر میتنظ

چند  ای کیه نسبت ب یتیامور حاکم یفایآنها به منظور ا یقانون اراتیو اخت فیچارچوب وظادر شبکه زر  ناظران در تیعضو .742

 . پذیردمیصورت  ربطیذی هامیزبان یدعوت از ناظران از سوباشد. می زبانیم

 . سوابق را دارند یساز رهیندارند و تنها امکان مشاهده و ذخ یدخالت هاتراکنش دییناظران در تأ .743

 . است دنامهیسپ رشیپذ یبه معنا ،بنیاد راهبری زرناظران در  تیعضو .744

و  ینظارت اراتیو اخت فیوظا انیمگر در صورت احراز تعارض منافع م ست،ینشبکه زر  در یزبانیبه عنوان ناظر، مانع م تیعضو .745

  .بنیاد راهبری زر صیبه تشخ یزبانیم یگر یامور تصد

 زبانیم .75

آن را  یو اقتصاد یو الزامات فن رندیرا بپذشبکه زر  دنامهیچنانچه اصول سپ ،یو خصوص یعموم یو حقوق یقیاشخاص حق .751

 . است شانیه اعهدبر یدولت یاشخاص حقوقو مقررات مربوط به  نیقوان تیرعا. ندیدرآشبکه زر  یزبانیبه م توانندمیفراهم آورند، 

الب احکام قدر  یکنونی هامیزبان( %5۱) درصد کی و پنجاه یحداقل یو اخذ رأ طیمنوط به احراز شرا د،یجد زبانیم رشیپذ .752

 . استشبکه زر  بنیاد راهبری

 :باشدمی ریبه شرح ز یزبانیکنندگان م درخواست طیشرا .753

 دارصالحیتاجع مر نهیشیدرخواست کننده ملزم به ارائه سوءپ .یا حرفه تیمرتبط با فعال یو انتظام یفریک نهیشینداشتن سوءپ .7531

 است؛ یواقع کاف خالف عواقب اظهار رشیو پذ اعالمو صرف  ستین

 ؛یا بر رزومه حرفه یوکار مبتن کسب یدر فضاالزم  داشتن اعتبار .7532

 و مقررات مربوطه؛ نیهمه قوان تیو رعا وزهامج افتیدر .7533

 ؛فناوری هوشمند شبکه زرتوکن قابل ارائه در  کیحداقل  یتخصص دنامهیسپ سینو شیارائه پ .7534

 ؛نفعانیبرابر ذ ات درتعهد پذیرشبر  یمبنشبکه زر  بنیاد راهبری زبانیم کیبا حداقل  تهایانعقاد قرارداد ضمانت تعهدات و مسؤول .7535

 ؛یفن طیبا شرا مطابقشبکه زر فناوری هوشمند  یفعال برا دهنده سیسرو( ۳) سه( ناشر و ۱یک )حداقل  نیتأم .7536

 ؛زر یفن رساختیاز ز یبردار و بهره یمناسب جهت برپا ساز یفن تیداشتن ظرف اریدر اخت .7537

 ؛یفعلی هامیزبان (5۱ %پنجاه و یک درصد ) اخذ موافقت حداقل .7538

  .هوشمند زر (۱000) هزاریک حداقل بیمه زندگی به میزان پشتوانه سرور مجازی ابری و  ییدارا نیتأم .7539

آن  لیرند که تفصدا ییها تیآن مسؤول یو بازارگردان عی، توزآن پشتوانه بیمه زندگی سرور مجازی ابری و نیدر تأم هامیزبان .754

 . آمده است دنامهیسپ «زر عیتوز» 8۳ در بند
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به عنوان ناشر  توانندمیهمزمان، خود  نکهیضمن ا. است زبانانیو نظارت بر آنها به عهده م یبانیناشران و پشت رشیجذب و پذ .755

 . دهندگان خدمات عمل کنند ارائه ریو سا

 . است شدهدرج  https://zarnetwork.com/anchor یبه نشان رخانهیدب یفعال در تارنمای هامیزبانفهرست  .756
 

 ناشر .76

 توکن زرشر به عنوان نا توانندمی زبان،یم کیاحراز و اخذ موافقت حداقل  طیشرا نیدر صورت تأم ،یو حقوق یقیاشخاص حق .761

 . کنند تیفعال

 . تعامل کند زبانیبا چند م تواندمیهر ناشر، همزمان  .762

 . وابسته است زبانیمهای و کاربرد رساختیبه ز ،یناشر از لحاظ فن .763

 . کنندمیخود، توکن صادر  زبانیو الزامات م طیناشران طبق مجوز و شرا .764

 . کنند تیارا رعالزم  تیظفند شفافؤو م ابدی یانتشار م یآنها به صورت عموم زبانیم یمربوط به ناشران از سو اطالعات .765

 تیلئوبول مسقو  دیی، منوط به تأ(مرکز تبادل ،توکن فیک، یکیواسط گراف لیقب از) توسط ناشرشبکه زر  خدمات ریارائه سا .766

 . متبوع آن است زبانیم

 است: ریبه شرح ز نیناشر دنامهیو انتشار سپ دییتأ ندیفرآباشد. میتوکن خود  یبرا دنامهیناشر ملزم به ارائه سپ .767

 ؛بنیاد راهبری زرمصوب  یتوسط ناشر مطابق با الگو دنامهیسپ سینو شیپ نیتدو .7671

 توسط ناشر؛ زبانیبه م دنامهیسپ سینو شیرسال پا .7672

 زبان؛یم یز سواشبکه زر  بنیاد راهبریمصوب  یو الگوشبکه زر  دنامهیآن با سپ قیو تطب نیبا قوان دنامهیاحراز انطباق سپ .7673

 قرارداد مربوط با ناشر؛ یشده و امضا اصالح دنامهیسپ یبر رو زبانیم دییتأ .7674

 ر؛ناش یشده از سو شنهادیپ دنامهیمرتبط با سپ یقانونهای صالحیتبر دارا بودن مجوزها و  یمبن زبانیم دییتأ .7675

 . زبانیم یشده در تارنما دییتأ دنامهیسپ ییانتشار نسخه نها .7676

 است. دزر هوشمن (۱00یکصد ) حداقلبیمه زندگی به میزان پشتوانه سرور مجازی ابری و  ییدارا نیأمناشر ملزم به ت .768
 

 کاربر .77

  .کنند تیفعالشبکه زر  به عنوان کاربر توانندمینداشته باشند،  یچنانچه منع قانون ،یو حقوق یقیاشخاص حق .771

 ایدو  قیرطدر صورت اتصال از . گیردمیصورت  هامیزبانخدمات فراهم شده توسط  قیاتصال کاربران به شبکه، تنها از طر .772

 . سازوکار خود را خواهد داشت کیچند خدمت، هر

https://zarnetwork.com/anchor
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 وندش یم ییشناسا ....مرکز تبادل و ،یکیتوکن، واسط گراف فیمانند ک هامیزبان یخدمات ارائه شده از سوهای کاربران در کانال .773

امر  نیکه ا ندشو یم ییشناسا ریزهای به روششبکه زر  کاربران. نمایندمی نیرا تأمشبکه زر  شده توسط نییتع تیاحراز هو طیو شرا

 سطوح عبارتند از: نیا. آوردمیآنها فراهم  یرا برا یتمتفاو KYCخود سطوح 

 . گرددمیفراهم  هامیزباناز  یکیکه توسط  یعموم دیکل کیشده متناظر با  دییو شماره همراه تأشبکه زر  آدرس .7731

 . گرددمیفراهم  هامیزباناز  یکیکه توسط  یعموم دیکل کیشده متناظر با  دییو شماره همراه تأ لیمیآدرس ا ،زرآدرس  .7732

 .زر یعموم دیکل کی یبراشبکه زر فناوری هوشمند عضو های  شعب و نمایندگیدر  یحضور ۱مشتریان تیاحراز هو .7733

از  تانیص. شوند یم ییدر آن شناسا شده فیتعر دیکل براساس حساب و زوجشبکه زر فناوری هوشمند کاربران در هسته  .7734

 . کاربران، به عهده خودشان است یخصوصهای دیکل

 یده بران وزنکارشبکه زر  براساس مانده یرأ نیا. دهند یرأ هامیزبانبه  توانندمیکاربران  ،فناوری هوشمند شبکه زردر  .7735

 یاعضا طالعابه  ،زر سامانه قیو از طر کندمیرا محاسبه  هامیزبانکسب شده  یرأ زانیم انهیشبکه به صورت خودکار، ماه. شودمی

 گیریرأی یمانزدر طول دوره . دهد ینشان م هامیزبان تیآنها را از فعال تیرضا زانیم ان،کاربر یرأ. رساند یمشبکه زر  زیست بوم

 . انتقال دهد گرید زبانیبه م زبانیم کیخود را از  یرأ تواندمی، کاربر (انهیماه)

 

 «هوشمندزر »و « زر»توکن  .8
 

 زرانتشار  .81

 . گیردمیصورت ندگی باال با توثیق دارایی با نقدشوشبکه زر بنیاد راهبری  یدر زمان آغاز کار شبکه از سو ۲توکن زر هیانتشار اول .811

 ه،یلاو انتشاردر  خواهد بود.توکن  (۱.000.000.000.000میلیارد ) هزار ،شبکه زرفناوری هوشمند قابل انتشار در  «زَر» توکن .812

 سهامریالی  ل ارزشدارایی معاد توثیق بارا  توکن زرمعادل آن و  «هوشمند رزَ» توکن (۱.000.000یک میلیون ) ،زرشبکه  راهبری بنیاد

مجازی سرور  ،هازبانمیشبکه و  تـیمتناسب با فعال. کندمیمنتقل زر  بنیاد راهبری عیتوزهای صادر و به حسابعنوان پشتوانه  به مؤسسه

  .گرددمینتقل م یجهت عرضه عموم هامیزبانهای به حساب عیهای توزاز حساب توکن زرو  نیتأمپشتوانه عنوان  به بیمه زندگی و ابری

 . در دسترس است https://zarnetwork.com/ZAR یبه نشان رخانهیدب یدر تارنما توکن زرانتشار  ندیفرآ اتیجزئ .813
 

 حداقل مانده حساب .82

شبکه  ییارادبر  یبر حداقل مانده حساب مبتن یضوابط ،یرواقعیغی هاتراکنشراکد و های حساب جادیاز ا یریبه منظور جلوگ .821

 . شودمیاعمال و در زمان انجام تراکنش کنترل زر 
 

 لیشود که تفصعرضه میZKYS (ZAR KYS )توکن خاص با عنوان  کی ،زردر  انیمشتر یتیاطالعات هو شده تیریامن و مدخصوص به اشتراک گذاشتن  در. ۱
 .آمده استhttps://zarnetwork.com/ZKYC به نشانی  یاختصاص دنامهیآن در سپ

 

شبکه زر بنیاد راهبری که توسط  های اختصاصیسپیدنامهمبتنی بر آن بر اساس  توکن های سایر و (ICO - Initial Coin Offering) توکن زرانتشار اولیه . ۲
 صورت خواهد پذیرفت. ،گردد میتصویب 

https://zarnetwork.com/ZAR
https://zarnetwork.com/ZKYC
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 است: ریمحاسبه حداقل مانده حساب بر اساس رابطه ز .822

حداقل مانده حساب ( =۱+  تهایتعداد موجود) نگهداشت * هیپا  

 یک زرنگهداشت =  هیپا  -

 شامل: تهایموجود  -

  شبکههای به توکن ۱تعداد خط اعتماد 

  ۲شنهادهایتعداد پ 

  تعداد امضاکنندگان حساب 

  مرتبط به حساب ۳دادهاقالم  تعداد 
 

 زر عیتوز .83

در آن  «بنیاد راهبری زر یهمه اعضا»است و  ییچندامضا( زرشبکه بنیاد راهبری بجز حساب )شبکه زر  عیتوزهای حساب .831

 . است ریامکان پذ هامیزبان( %5۱)درصد  کی و حداقل پنجاه دییبه بازار، با تأ هوشمندزر  عیتوز. دارند شده فیتعر یامضا

 مشتمل بر چهار حساب است: ریز عیمتناسب با برنامه توز ع،یتوزهای حساب .832

 ؛هامیزبان ژهی، وزر هوشمند توکن یک میلیون از %( ۲0)درصد بیست   .8321

 شتاز؛یکاربران پ ژهی، وزر هوشمند توکن میلیون یک از %( ۱5)درصد  پانزده .8322

 شبکه؛ تیبطور شناور و متناسب با فعال انهی، عرضه ماهزر هوشمند توکن میلیون یک از %( 60)درصد  شصت .8323

 .زر شبکه بنیاد راهبری، زر هوشمند توکن میلیون یک از %( 5)درصد  پنج .8324
 

 زر عیو چارچوب توز طیشرا .84

 :هامیزبان ژهی، وزر هوشمند توکن میلیون یک از %( ۲0)درصد  بیست .841

 . شودمیمرحله عرضه  نیدر ا طیواجد شرای هامیزبانبه  هزار توکن زر هوشمند( ۱0) دهحداقل  .8411

 . شودمی نیتأمشبکه زر  بنیاد راهبری از حساب هوشمند توکن زر افتیاز در شیپ زبان،یتوسط مشبکه زر  پشتوانه .8412

 . هد بودخوا( ۱0/08/۲0۲۱) ۱9/05/۱400 تاریخ ا( ت۲۲/07/۲0۲۱) 07/05/۱400 تاریخ از هامیزبانبه  هیزمان عرضه اول .8413

 . برخوردار باشد «75۳» مندرج در بند طیاز شرا دیبا زبانیم .8414

 . شودمیافزوده  انهیبه مرحله عرضه ماه ه،یاز عرضه اول ماندهیباقشبکه زر  هایتوکن .8415

موجود مراجعه کنند ی هامیزبانبه  دیخود با ازیموردنشبکه زر  نیتأم یبرا دیجدی هامیزبان ،هامیزبانبه  هیعرضه اول انیبا پا .8416

 . ندینما نیخود را تأم ازیمورد نشبکه زر  بتوانند شان،یا انهیو با مشارکت در عرضه ماه
 

1. Trustline 

2. Offers 

3. Data Entries 
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 :شتازیکاربران پ ژهی، وزر هوشمند توکن یک میلیون از %( ۱5)درصد پانزده  .842

 . شودمیعرضه  شتازیکاربران پیک از هربه  هوشمند توکن زر (۱00صد )و حداکثر  هوشمند توکن زر( ۱) یکحداقل  .8421

شبکه زر های منتخب بنیاد راهبری هوشمند از طریق میزبان توکن زربرای تأمین پشتوانه انتشار  توانندمی شتاز،یکاربران پ .8422

 سرور مجازی ابری، سهام یسازمعادل. کنند اقدامو سهام معتبر با قابلیت توثیق دارایی  بیمه زندگیسرور مجازی ابری،  نسبت به تأمین

تأمین سرور مجازی ابری باشد. میشبکه زر بنیاد راهبری منتخب ی هامیزبانبه عهده  شتاز،یکاربران پشبکه زر  بیمه زندگی پشتوانه و

 . گیردمیصرف صورت  عیالزامات حاکم بر ب تیبا رعاآن  یمعادل سازپشتوانه بیمه زندگی و سهام و توثیق و فرآیند 

 . ندینما افتیدرزر  لبکارمزد در قا درصد میمجازند حداکثر ن ،بیمه زندگیسرورهای مجازی ابری و و نگهدارنده  ابیی ارزهامیزبان .8423

. خواهد بود( ۱0/08/۲0۲۱) ۱9/05/۱400 تاریخ ا( ت۲۲/07/۲0۲۱) 07/05/۱400 تاریخ از شتازیبه کاربران پ هیزمان عرضه اول .8424

 . اهد بودمربوط خو نیو مطابق با قوانشبکه زر  بنیاد راهبریمنتخب ی هامیزبانبه عهده  شتازیکاربران پ تیاحراز هو .8425

خود سرور مجازی ابری  افتینسبت به در بری زر،های منتخب بنیاد راهبه میزبان توکن زر با ارائه توانندمی شتازیکاربران پ .8426

 . نمایدمیارسال زر  یاد راهبریبننزد زر  دیرا به حساب بازخر ان پیشتازاز کاربر یافتیدرزر  هایتوکنزبان یصورت، م نیدر ا. ندیاقدام نما

 شبکه تیبطور شناور و متناسب با فعال انهی، عرضه ماهزر هوشمند توکن یک میلیون از( %60)درصد  شصت .843

 . گرددمیآغاز ( ۱0/08/۲0۲۱) ۱9/05/۱400 خیاز تار انهیماهعمومی زمان عرضه  .8431

 . خواهد بود ازین شیپ ،یزبانیم طیشرا نیتأم .8432

 محاسبه خواهد شد: ریدر شبکه با فرمول ز انهیعرضه ماه قابلشبکه زر  حداکثر .8433

 انهیفعال = عرضه کل ماه زبانیصدهزار * تعداد م (۱ +( انهیماه یکل رأ / شده صادرشبکه زر  کل))

 محاسبه خواهد شد: ریاز فرمول ز زبانیتوسط هر م افتیقابل درشبکه زر  زانیحداکثر م .8434

 زبانیبه م انهیصدهزار = سقف عرضه ماه * (۱+  (زبانیم انهیماه یرأ / انهیماه یکل رأ))

 :زر شبکه بنیاد راهبری( % 5)درصد پنج  .844

 نییتعبکه زر ش بنیاد راهبری اعضای ( از%70) حداقل هفتاد درصد ی، بر اساس رأبنیاد نیا اریدر اختشبکه زر  زمان عرضه .8441

 . شودیمانجام  - تجاوز نخواهد کرد (%۲0بیست درصد )که در هر سال حداکثر از  - یجیصورت تدر و بهگردیده 

 . شوند یم نیین تعآ عیحساب توز یبه انتخاب اعضاء، به عنوان صاحبان امضا ،زر شبکه بنیاد راهبری ندگانیتن از نما( 5) پنج .8442

. پذیردمیصورت  زبانیچند م ای کیبا توافق  مؤسسه است کهعهده  ربشبکه زر  پشتوانه بیمه زندگی سرور مجازی ابری و نیتأم .8443

 . شودمی نیشده به بازار تأم عرضهشبکه زر  زانیپشتوانه، متناسب با م بیمه زندگیسرورهای مجازی ابری و 

انجام خواهند زر  شده عیوزمرکز تبادل ت قیخود وصرفًا از طر اریدر اختزر  هایتوکنبه بازار را از زر  فروش و عرضه ،هامیزبان .8444

مبنا،  نیرد که بر همدا یبستگ دیپشتوانه جد بیمه زندگی نیو تأم انهیفروش ماه زانیبه م ،زر عیتوزهای از حسابزر  مجدد افتیدر. داد

 رورهای مجازی ابریس نیو مستندات تأم زبانیبا لحاظ سوابق فروش م ،راهبری زربنیاد . کنندمیزر  بنیاد راهبری میرا تقدخود ستدرخوا

 . کندمیذ را اتخا یمقتض میدرخواست کننده، تصم زبانیبه م عیتوزهای از حسابزر  درخصوص عرضه د،یپشتوانه جد بیمه زندگیو 
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کاربران ارائه  آن را به و نموده یتوکن ساز ن،یرا در چارچوب قوان جیارز را ایمجازند تا وجه  هامیزبان زر، فروش ندیدر فرآ .8445

 . دیماندر مرکز تبادل اقدام شبکه زر  دینسبت به تهاتر/خر ج،یخودرزِا را ای جیارز را باتوکن تواندمیکاربر . ندینما

 ،یمحل جیجه راوبازارها به  ریسا ایو شبکه زر  در مرکز تبادل شنهادیدر قالب پ هامیزبانتوسط شبکه زر  حداقل نرخ عرضه .8446

 :شودمی نییتع ریمطابق با فرمول ز

 زبانیتوسط مشبکه زر  واحد کی* نرخ عرضه  ۱/۱=( پایه توکن زرنرخ )

 گردد.تعیین میزر شبکه  های مؤسسه توسط بنیاد راهبریبیمه زندگی و دارایی سرور ابری و پشتوانهاساس بر توکن زرپایه نرخ  .84461

 . ضوابط نخواهد بود نیتابع ا زر، یدر مرکز تبادل بر روشبکه زر  و کاربران ءاعضا رینرخ معامالت سا .84462

و ناشران  هابانمیزدر  زهیانگ جادیا یاست که براشبکه زر  ، کارمزد صدورباالشده در فرمول  نتعیی( %۱0)ده درصد  کثرحدا .8447

 . شده است ینیب شیپشبکه زر  عیتوز ندیدر فرآ النهجهت مشارکت فعا

 . تنها متضمن پرداخت کارمزد شبکه است ،زردر شبکه زر  مبتنی بر هاتوکن ریبه ساشبکه زر  لیتبد .8448

 یاعالمنرخ  تیرعا با زبان،یپشتوانه آن از م زندگی بیمه سرورهای مجازی ابری و یاسم ارزش افتیدر یمعنا به زر، دیبازخر .8449

 «زر دیاب بازخرحس»شده را به  دیبازخرزر  تواندمی زبانیم. شودمی نییتع زبانیم یاست و کارمزد آن از سو «8446» بند مندرج در

 ست:ا ریبه شرح زشبکه زر  دیبازخر طیشرا. دیعرضه مجدد به بازار، ارسال نما تیریجهت مدشبکه زر  بنیاد راهبرینزد 

 دیبازخر سهاز طریق مؤس و غیرقابل خرد شدن را واحدی (یک) ۱های  بستهدر صرفاً را شبکه زر  توکن های تواندمیکاربر  .84491

 .ردیگ لیتحوشبکه زر  بنیاد راهبری تارنمایشده در  یمجاز معرف های شعب و نمایندگی توسطپشتوانه آن را  و دینما

 . شودمیوصول  قالب زراست که در ( %5) درصد پنجحداکثر شبکه زر  دیکارمزد بازخر .84492

 . شودمی اعالمن آ یرسم یدر تارنما رخانهیدب یو از سو دهیبرگزشبکه زر  بنیاد راهبریتوسط  زر، دیمنتخب بازخری هامیزبان  .84493

 . گرددمیمنتقل  انهیماه عیبه حساب توز زر، دیمانده حساب بازخر ،بنیاد راهبری زر دییدر صورت تأ. 844931

 . ام خواهد بودقابل انج «8446۱»بر اساس بند و  دیبا کسر کارمزد بازخرزر  یارزش اسم یبر مبنا یمحل به ارززر  دیازخرب .84494
 

 زرشبکه  نیتضم طیشرا .85

 . دیمنتشر نما آن را مهیاسناد ب ایشبکه زر  پشتوانه بیمه زندگیسپرده تأمین سرورهای مجازی ابری و  یگواه دیبا زبانیم .851

 رخانهیدب پشتوانه توسط بیمه زندگیسرورهای مجازی ابری و  تیمستمر و کنترل کفا یبازرس طیاست تا شرا مؤظف زبانیم .852

 . دیرا فراهم نما یتیحاکم دارصالحیتمراجع  ریسا ای

 . دنباش یعموم شیپااستعالم و قابل  دیپشتوانه با یمه زندگیسرورهای ابری مجازی و ب .853

ضامن نسبت  نزبایم ،زرخود در  تیاز فعال یو تعهدات ناش ونید یفایعنه در ا مضمون زبانیمیا اخراج در صورت عدم تمکن  .854

حساب  و کندمیم صادره اقداشبکه زر  هایتوکنپشتوانه  بیمه زندگیسرورهای مجازی ابری و کسر  نیآنها، از جمله تأم یفایبه ا

 . گیردمیضامن قرار  زبانیم اریآن در اختشبکه زر  هایتوکنپشتوانه  بیمه زندگی سرورهای مجازی ابری و
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 دارایی بر رمزپایه مبتنی واحدهای

را برپایه  شبکه هایارزش توکنشبکه زر 
سرور و با پشتوانه  «زر»توکن هوشمند 

 کندمیتضمین زندگی بیمه مجازی ابری و 

 تبادالت دارایی در بستر غیرمتمرکز

یک بستر امن و سریع غیرمتمرکز با کلیه  زر
های یک سامانه جامع معامالتی است که با  ویژگی

 کندتأیید میصحت معامالت را اجتماع اثبات سهام 

 سرعت انجام تراکنشات سریع امن

 های داراییتوکن دربا کارایی باال  زر
جایگزین مناسبی برای تراکنشات مالی و 
 حتی تمامی مبادالت بین المللی است.

 فناوری مجوزهای حساب پویا

به جای رمزنگاری، مجوزهای دسترسی  زر
 را با کلید مدیریت می کند

 زی شدهـری ای و برنامه های دوره پرداخت

ز با پشتیبانی اامکان تعریف قراردادهای هوشمند 
 زرحق اشتراک در شبکه مکرر وپرداختهای 

 های پاداش و باشگاه مشتریان برنامه

با یک زیرسیستم ارجاعات پیشرفته برنامه  زر
 کند پاداش و رشد شبکه را تأمین می

 مدیریت سبد دارایی های کاربران

 های سودآور کسب و کار تسهیل مدل

 گذاری سهام ابزارهای مالی وثیقه

 توکنامکان تأمین مالی از محل اعتبار 

 حسابهای قابل انتقال کاربران

 تراکنش های ساده و امن با قابلیت انتقال

 زرشبکه  مبتنی برقراردادهای هوشمند  .86

استقرار نسل  یراب یقدرتمند صنعت یپلتفرم نرم افزار) ۱مبتنی بر زنجیره بلوکی غیرمتمرکز و بر اساس فناوری گرافنشبکه زر  .861

جاوا  زبان با بلیت توسعهقاو  C++بر پایه زبان  زنجیره بلوکی است که متن باز از ایکتابخانهگرافن ساخته شده است؛  (ها یرمزنگار سوم

متنوع  ۲نش در ثانیه، امکان ایجاد قراردادهای هوشمندهزار تراکپردازش صدکند و با قدرت رسان عمل می اجتماعی و پیام به عنوان شبکه

 آورد. شوند، را فراهم میهای اقتصادی که در فضای جهانی اینترنت برای ارائه سرویس استفاده میهای فعالیتو بسیار کارا برای همه زمینه

سرور با پشتوانه  توکن زر است و ساختار های شبکه توکنهای جهانی فراهم آوردن دسترسیتوسعه کاربرد و متعهد به شبکه زر  .862

 نظیر است.کم مندصنعت قرارداد هوش که در است یابتکار یهایژگیواز  یبسیارشامل که  شدهبیمه زندگی به نحوی طراحی زی ابری و مجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فناوری هوشمند شبکه زر: ویژگی ها و کاربردهای  6 شکل

 

1. Graphene Technology 
2. Smart Contratcs 
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 هوشمند(زرتوکن دارایی )سپاری  وثیقهشرایط  .87

 ۲۱ساس ماده ابر شبکه زر  بر مبتنی در قراردادهای هوشمند جهت وثیقه ارزش دارایی تأمین نقدیندگیهدف  با هوشمندتوکن زر .871

 است. شده طراحی (ایراناسالمیجمهوری ۲6/0۳/۱400 مورخ ۳80۱۳877/۱400 مجوز شماره)اساسنامه مؤسسه فناوری هوشمند شبکه زر 

 دریافت نمایند. ندهوشمتوکن زر معامالتی، ارزش برحسب دارایی پایه سپاری پذیرش قرارداد هوشمند، با وثیقهکاربران در قالب  .872

با اختیار فروش  ۱رهنی قرارداد هوشمند طی که استآن  ارزش پوشش بیمه زندگی پشتوانه معادل هوشمندتوکن زرهر  پایه ارزش .872

 .دارد را مالکتوسط  امهبیمه ن انتقال ذینفع با هوشمندزر معامالتیروز به ارزش و از سررسید قبل آنامکان نقل و انتقال  ،۲و قیمت معین

 ( سال خواهد بود.۳0حداکثر سی ) ۱۳۱6نامه و قانون بیمه مصوب سال بر اساس قرارداد بیمه هوشمندتوکن زرسررسید بازخرید  .873

 شود.میوصول  زر در قالب و بر پایه سپیدنامه اختصاصی خواهد بود و (% 5) درصد پنجحداکثر هوشمند توکن زرکارمزد صدور  . 874

 استفاده نمایند. دارایی پایههای  توکنتأمین مالی برای  هوشمندتوکن زراز قابلیت های  توانند در سپیدنامه مصوب ناشران می . 875

تعیین و اعمال زر  بنیاد راهبریناشر و تصویب  پیشنهاد باقالب قراردادهای هوشمند، در ۳و بیمه پشتوانه هوشمندتوکن زرصدور  کارمزد

 : نمایند مشخص ذیل را در سپیدنامه شرایطبایست  هوشمند در قراردادهای هوشمند میتوکن زرناشران به منظور استفاده از  گردد.می

 کاربرد دارد.آالت ماشین و ساختمان و تأسیسات ،زمین نظیر ،دارایی پایههای  توکنسرمایه  مینبرای تأفقط هوشمند توکن زر .8751

 .گردد تعیین آن تمدید، دوره های پرداخت، هزینه صدور و بیمه پشتوانه و قابل عرضه، زمان سررسید زرهوشمند نسبت وثیقه .8752

 وافقت نماید.عرضه شده مهای  ( از ارزش توکن%90) نود درصدمیزان  حداکثر به زرهوشمندمیزبان با شرایط صدور و بازخرید  .8753

بنیاد وب ـامه مصهوشمند را بر اساس سپیدنتوکن زر عرضه از طریق انجام شده گذاری ای سرمایه گزارش دوره مؤظف است ناشر .8754

 کند.منتشر میزر  بریبنیاد راهنموده و در تارنمای رسمی  واصله را بررسی هایگزارشصحت ارسال نماید. دبیرخانه به دبیرخانه زر  راهبری

مصوب ناشر،  مندرج در سپیدنامه زرهوشمندهوشمند  کاربر در قراردادریزی شده مورد پذیرش  ای و برنامه های دوره پرداخت .876

 واهد شد.خبرداشت  قالب زردر از حساب کاربر و  به صورت خودکار در سررسیدهای تعیین شدهبا اخذ دسترسی حساب چندامضایی، 

یه پس از تسو ارد وقرار دزر  بنیاد راهبریتا زمان تسویه در رهن  زرهوشمندتوثیق شده جهت دریافت  دارایی پایه ناشرهای توکن .877

 .گرددمنتقل می ناشرب به حسازر  بنیاد راهبریحساب از های دارایی پایه  توکن ،بنیادبه حساب  زرهوشمند انتقالو  قرارداد هوشمند تکمیلو

هوشمند وکن زرت، یا درخواست کاربرو موجودی کافی نظیر نبوددلیل خودکار از حساب کاربر به هرعدم امکان برداشت صورت در .878

ازخرید به حساب به عنوان ب قالب زرعرضه و معادل آن در شبکه زر  در مرکز تبادل قفل و قرارداد هوشمند به صورت خودکارمتصل به 

 گردد. منتقل می ددریافت کننده جدیبه حساب متصل به آن هوشمند و قرارداد هوشمند توکن زرو  کاربری دارنده قبلی واریز خواهد شد

ل تبدیل قاب د است،خومختص به قرارداد هوشمند  در پایه ناشر توکن دارایی متصل بهمنحصراً  عالوه بر اینکه هوشمندتوکن زرهر  .879

 تبادل یا تهاتر نمایند.هوشمند را زرتوانند می و کاربران میزبانان ناشران،و  استسایر قراردادهای هوشمند و استفاده در  ها به سایر توکن

 .دنباشمی هوطظف به رعایت ضوابط ناظر بر تسهیالت و تعهدات و تعهدات اشخاص مرتبط و سایر ضوابط مربؤم ناشر و میزبان .8710
   

 

1. Mortgage-backed Securities Smart Contract 
2. Forward Contratc - Specified Price 
3. Mortgage Protection Policy 



  

 

 فناوری هوشمند شبکه زَر  سپیدنامه
 

 (Smart ZARهوشمند )زر  و توکن
 

ر 24 (1.7)ویرایش  ر بنیاد راهبری شبکه زَ  فناوری هوشمند شبکه زَ

 و ناشران هامیزبان یدرآمد یالگو .9
 

 عبارتند از: هامیزبان یمنابع درآمد .91

 یبه نشان رخانهیدب یتارنما شامل انتقال، درخواست خرید و فروش، بازخرید و... که درشبکه زر در  اتیهر عملهای کارمزد .911

https://zarnetwork.com/fees  ؛شودمیپرداخت  ،کسب شده از کاربران یرأ زانیبر اساس م هامیزبانبه  شده استمنتشر 

 ؛یاز ناشران، به صورت توافق ییکارمزد صدور توکن دارا .912

 ؛«8446» بند لتوانه آن مطابق با فرموپش بیمه زندگیسرور مجازی ابری و ارزش ( % 5) درصد پنج کثرحدا زر، کارمزد صدور .913

 ؛یدهندگان خدمات، به صورت توافق ارائه ریکارمزد از سا .914

 ؛توکن زرشده، در قالب  دیبازخرشبکه زر  هایتوکنتعداد ( %۱) درصد کیحداکثر تا  زر، دیکارمزد بازخر .915

 ؛ (صدور متیقهای بازار من متیق)شبکه زر  یعرضه و تقاضا تیریحاصل از مددرآمد  .916

 عیتوزشبکه زر  هایتوکنپشتوانه  بیمه زندگی سرورهای مجازی ابری و ارزش (%۱یک درصد ) انهیسال ،یزبانیبابت خدمات م .917

 .شودمی ابالغو  نییتعشبکه زر  بنیاد راهبریدرآمد توسط  نیا ییروش اجرا. گرددمیپرداخت  هامیزبانشده به 

 منابع درآمدی ناشران )کارگزاران انتشار توکن( عبارتند از : .92

 ؛بنیاد راهبری زربر اساس سپیدنامه مصوب  کارمزد صدور توکن دارایی .9۲۱

 ؛یتوافقدهندگان خدمات، به صورت  ارائه ریاز سا و کارمزد زرهوشمندزر و و صدور شبکه زر  صدور کارمزد .9۲۲

 ؛(صدور متیقهای بازار من متیق)شبکه زر  یعرضه و تقاضا تیریدرآمد حاصل از مد .9۲۳
 

 هامیزبانرقابت  .10
 

در  دنامهیسپهای رزشاکامل را دارند، مشروط به آنکه با اصول و  اریبازار خود اخت یبخش و ناشران، در توسعه و تنوع هامیزبان .۱0۱

 . تعارض نباشد

های هیرو و برخورد با یریبازار، جلوگ میمصوب خود نسبت به تنظ نامه نییطبق آشبکه زر  بنیاد راهبریدر صورت لزوم،  .۱0۲

 . کندمیاقدام شبکه زر  زیست بوم یاز اعضا کیهر یاز سو یضدرقابت

افع و رقابت من یساز نهیخدمات خود جهت به تیفیبر ک هامیزبانمشخص شده تا  دنامهینرخ کارمزدها در سپ نهیشیو ب نهیکم .۱0۳

 . ندیسالم تمرکز نما

لذا . ده استش ینیب شیپ شانیموجود در حساب اشبکه زر  زانیبر اساس مشبکه زر در  هامیزبانکاربران به  یده یسازوکار رأ .۱04

 یشتریدرآمد ب زانیساس، ما نیکاربران را به نفع خود جلب و بر ا یرأ توانندمیمتنوع و کاربرپسند، های با ارائه خدمات و کانال هامیزبان

 :ندیکسب نما ریزهای را در حوزه

 شبکه؛ی هاعملیاتکارمزد  عیتوز .۱04۱

 . انهیماه عیقابل توزشبکه زر  تر شیب افتیدر .۱04۲
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 زر شبکه ینظام حقوق .11
 

 زر شبکه قانون حاکم بر .111

 هیکشور، رو جیاو مقررات ر نیتابع قوانشبکه زر فناوری هوشمند  زبانانیاز م یکیبه عنوان شبکه زر فناوری هوشمند مؤسسه  .1111

وان مبنای اساسنامه مؤسسه فناوری هوشمند شبکه زر به عن. است رانیا یالماس یجمهور یدر نظام حقوق یحقوق نیو دکتر ییقضا

و مقررات  نیتند قوانهس مؤظف زبانانیاز م کیهر عالوهبهتصویب اعضای بنیاد راهبری شبکه زر قرار گرفت.  بر شبکه زر مورد قانونی حاکم

های انتشار توکن امکان با بهره گیری از فناوری دفاتر توزیع شدهشبکه زر . ندینما تیخود را رعا تیمربوط کشور متبوع و محل فعال

لیت پردازش و آن هستند که مسئو یها ، میزبانشبکه زرنماید. رکن اصلی معتمد فراهم میمتنوع دارایی و گواهی را توسط ناشران 

های جدید با اخذ آراء زا امکان افزودن میزبانطور درونبهشبکه زر های شبکه را بر عهده دارند. میزبانان اولیه نگهداری تراکنشهای توکن

، زرهای  ها توسعه خواهد یافت. مجموعه میزبان یزبانمند و این شبکه با افزایش تعداد های فعال را فراهم نموده ابیش از نیمی از میزبان

مجموعه متشکل ه زر شبک بنیاد راهبرینظارت خواهد کرد. شبکه زر را شکل خواهند داد که بر تصمیمات و تغییرات شبکه زر  بنیاد راهبری

  .اهیت خودانتظام خواهد یافتمقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، است که با رعایت شبکه زر فناوری هوشمند های از میزبان

فناوری ر بحاکم  ینظام حقوق لیدر تحل یکیاز قانون تجارت الکترون یتوجه به اصول ناش ژهیبه و الذکر، در چارچوب فوق .1112

به  دیبا شهی، همقانون نیا ریدر تفس»: یکیتجارت الکترونقانون ( ۳) طبق ماده رانیا یدر نظام حقوق. ضرورت داردشبکه زر هوشمند 

 «.توجه کرد تیلزوم حسن ن تیکشورها در کاربرد آن و رعا نیب یماهنگضرورت توسعه ه ،یالملل نیب تیخصوص

 نیقوان حـیرف صـمخال کهیاراده و توافقات اشخاص بوده تا جائ یبر اساس آزادشبکه زر فناوری هوشمند  یظامات قراردادن .1113

اند در  قد نمودهکه آن را منع ینسبت به کسان یخصوصهای قرارداد»: یقانون مدن( ۱0) طبق ماده رانیا یدر نظام حقوق. کشور نباشد

 «.است نافذقانون نباشد  حیکه مخالف صر یصورت

مفاد  ایحق شده به آنها مل رانیا اسالمی یکه دولت جمهور ییها ونیکنوانس ای یالملل نیبهای نهادهای مقررات و دستورالعمل .1114

 . تباع خواهد بوداالجالزممؤسسه  یدر حکم قانون بوده و برا نموده است، ییو اجرا بیآنها را تصو

و  اعالنات بعضا نبه،چندجا ای دو یبر توافقات قرارداد عالوه ،فناوری هوشمند شبکه زرتعهدات در  جادیاساس ا نکهیا توجه به با .1115

قانون  ۱۲8۳ یا الت ۱۲75حسب مواد  اعالنات نیبوده لذا اعتبار اشبکه زر فناوری هوشمند  گرانیاز باز کیهر  کجانبهیقبول تعهدات 

 باشد. میشبکه زر د فناوری هوشمنمورد قبول  یدر امور مدن البو انق یعمومهای دادگاه یدادرس نیقانون آئ ۲05 یال ۲0۲و مواد  یمدن
 

 

 زرشبکه  زیست بومبه  یبخش تیرسم  .112

ر صورت لزوم، و د رانیا اسالمی یجمهور دارصالحیترا از مراجع شبکه زر به  یبخش تیرسم یبراالزم  (یها)مجوز رخانه،یدب .1121

 است.شبکه زر شمند اساسنامه مصوب مؤسسه فناوری هوشبکه زر های ی آغاز فعالیتامبن. کندمیدرخواست  ،یفرامل دارصالحیتمراجع 

درخواست  دارصالحیترا از مراجع  شبکه زر در تیو فعال صالحیت دییتأ یبراالزم  (یها)مجوزشبکه زر  یاز اعضا کیهر .1122

اساسنامه مصوب  ۲۱ه اوراق سهام رمزپایه در آغاز فعالیت بر اساس ماد .آنها نخواهد بود تیرافع مسؤولشبکه زر ( یها)و مجوز کنندمی

 نتشار خواهد داشت.قابلیت ا ارزش پایه آنبا تعیین حداقل  نام، مدت دار، قابل انتقال وبی به صورتشبکه زر مؤسسه فناوری هوشنمند 

 . نخواهد بودر زشبکه  تیمانع استمرار فعال ،و ناشران زبانانیم به ویژهاز اعضاء،  کیهر( یها)اعتبار مجوزیا اتمام لغو  .1123 
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 زر شبکه بنیاد راهبری یآرا .113

و  هامیزبان یبرا باال «۱۱۲۲» لغو مجوز موضوع بند ایو صدور  تیفعال ای صالحیت دییبه منزله تأشبکه زر بنیاد راهبری  یآرا .1131

  .ستین ناشران

و  شودمی مهدنایبرشمرده در سپ ی، شامل امور راهبرد(%80) هشتاد درصد یعنی زبانان،یمطلق م تیبر اکثر یمبتن گیریرأی .1132

 . شودمی گیریرأیمبنا  نیبر هم ،یراهبرد قیبر سر مصاد اختالفدر صورت 

 تی، عضوهاتراکنشثبت  سنجی، شامل اعتبار(%5۱) درصد کی و پنجاه یعنی زبانان،یم ینسب تیبر اکثر یمبتن گیریرأی .1133

 . شودمی هامیزبانبه شبکه زر  عیتوز تیریو مدشبکه زر  بنیاد راهبریدر  دیجد زبانیم

درباره  یریگ میو تصم کندمیدخالت ن و ناشران زبانانیم نیمابیو ف یداخل ییو اجرا یتیریدر امور مدشبکه زر  بنیاد راهبری .1134

 . خواهد بود شانیها و قراردادها تفاهم ها، دنامهیبر سپ یو حسب مورد مبتن شانیآنها به عهده ا
 

 زرشبکه بر  تیمالک .114

 . آن تعلق ندارد یاز اعضا کیچیبه ه شبکه زر تیمالک .1141

 . به خود آنها تعلق دارد زبانانیاز م کیهر یفراهم آمده از سو یفن رساختیز .1142

ها تعلق دارد، ، به صادرکنندگان آنشبکه زر توکن های مبتنی برو زرهوشمند و سایر شبکه زر  یهاتوکنپشتوانه های ییدارا .1143

 . فراهم گردد هانتوکسایر و  توکن زرپشتوانه توسط دارندگان های ییقانون امکان تملک و تصرف دارا ایبه موجب قرارداد  نکهیمگر ا

 ام و نشانناز  یناش یمعنوهای ییاز اعضاء که به خود آنها تعلق خواهد داشت، دارا کیهر یاختصاص یمعنوهای ییجز دارا .1144

 . تعلق داردشبکه زر  بنیاد راهبریحاصل از آن، به  یو منافع مادشبکه زر 
 

 زرشبکه معامالت  .115

ط به هر معامله مربو نیقوان تیو رعا ستیبه آنها ن یبخش تیثبت معامالت اعضاء به عنوان تراکنش در دفتر، به منزله مشروع .1151

 . است یآن الزام نیتوسط طرف

ماده ده  تیعاربا  یشده نظام حقوق رفتهیدر قالب عقود پذ ستیبا یم گر،یکدیناشران و کاربران با  ،هامیزبانهمه معامالت  .1152

 . و منعقد گردد میتنظ نیطرف یها، از سو اراده یبر آزاد یمبن رانیا اسالمی یجمهور یقانون مدن

 . و ناشر موردنظر است زبانی، با مهاتوکناز  کیهر یو نوع قرارداد برا یچارچوب حقوق نییتع تیمسؤول .1153

 . است یو ناشران دربرابر کاربرانشان تضامن هامیزبانهای تیتعهدات و مسؤول .1154

 . منعقد خواهد شد شبکه زر دییمورد تأ قیبه طر تیو مقررات مربوطه و با احراز هو نیقوان تیاعضاء، با رعا انیمهای قرارداد .1155

ها ها، تفاهم که در همه توافق گردند یمتعهد مبا پذیرش شرایط این سپیدنامه ملزم به رعایت مفاد آن هستند و شبکه زر اعضای  .1156

 بندیببخشند و به آنها پا تیرسمالزم  ات آن را به عنوان عقد خارجاصالحو  دنامهیو الزامات سپ طیمرتبط خود، مفاد، شراهای و قرارداد

 . نگاه دارند بندیرا به آنها پا ودتوافق، تفاهم و قرارداد خهای باشند و طرف
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 زرشبکه  یخصوص میحر .116

 یفاف سازملزم به شو ناشران  هامیزبانمحترم است و  شبکه زر در نفعانیذ ریاعضاء و سا یشخص اطالعاتو  یخصوص میحر .1161

 . باشند یشده به کاربران م شنهادیپهای در ابزارشبکه زر فناوری هوشمند  یخصوص میحر طیشرا

شد و خود را داشته با ژهیو یشخص اطالعاتو  یخصوص میاز حر انتیص یمش خط ستیبا یمشبکه زر های از کاربرد کیهر .1162

 . آنند الغو اب نیبه تدو مؤظف ربطیذ( یها)زبانیم

لف تخ کیرا به عنوان  نفعانیذ یشخص اطالعاتو  یخصوص مینقض حر بایستمی ،زرشبکه منعقده در های همه قرارداد .1163

 . ندینما ینیب شیآن پ یمناسب برا یکنند و ضمانت اجرا ینیب شیپ یقرارداد
 

 زرشبکه  تیامن .117

ران و نظارت بر آنها ناشران و کارب زبانان،یآنها، حسب مورد به عهده مهای و سامانه رساختیکاربردها، ز تیامن نیتأم تیمسؤول .1171

 .رندیمتناسب را به کار گ یواکنش فورهای ظفند سامانهؤاست و م زبانانیبه عهده م

ان ناشر ژهیبه و گران،ید یزمان نسبت به آگاه ساز نیاست در کوتاهتر مؤظف زبانیاز کاربردها، م کیهر ینیدآفریدر صورت تهد .1172

 . دیو کاربران خود اقدام نما

 یریشگیپهای کارو راه یاحتمال یتیامنهای دادیناشران مرتبط خود، کاربران را از رو قیاز طر ایاست رأسا  مؤظف زبانیهر م .1173

 . با آن آگاه کنند ییارویرو ای

 ای نسبت به گم شدن، سرقت وشبکه زر  از ارکان کیچیبا کاربران صاحب حساب بوده و ه یخصوص دیحفظ کل تیمسئول .1174

 . نخواهد داشت یتیکاربران مسؤول یخصوص دیسوءاستفاده از کل
 

 زرشبکه  یریاستنادپذ .118

 زبانیبت به منس زینشده نسوابق ثبت . ردیقرار گ نفعانیمورد استناد همه ذ تواندمیثبت شده در دفتر، ی هاتراکنشسوابق  .1181

 . قابل استناد خواهد بود دآورنده،یپد

 کرد.  مطالبهرا هم  انگریعرض، سوابق د هم یابیمانند ارز الیلیبه د توان یو م ستیآنها ن مطالبه، مانع هاتراکنشبودن سوابق  دارا .1182

 . بود خواهد دآورندهیپد زبانیآنها به عهده م ینگهدار انجامد، یکه به تراکنش نم ییهاعملیاتدرخصوص آن دسته از  .1183

 . شوند یهدارحداقل تا دو سال پس از ثبت، نگ بایستمی هاتراکنشسوابق  .1184

 . برخوردارندشبکه زر  هایمطمئن پروتکل یکیالکترون یاز اعتبار امضا ،زرسوابق ثبت شده در دفترکل  .1185
 

 زرشبکه  یریانکار ناپذ .119

 . حساب درخواست کننده ثبت آنها در دفترکل است تراکنش، منسوب به صاحبهر  .1191

( KYC) تیاحراز هو یبند رده هیحساب برپا با شماره یـتیهو اطالعات وندیپ زانیم و ستیانکار ن قابلشبکه زر در  هاتراکنش .1192

 . موردنظر است زبانیآن با م تیو مسؤول شودمی نییبه عمل آمده تع
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ر 28 (1.7)ویرایش  ر بنیاد راهبری شبکه زَ  فناوری هوشمند شبکه زَ
 

 زرشبکه  تیشفاف .120

 . و ناظران دردسترس است هامیزبان یبرا هاتراکنشسوابق مربوط به همه  .1201

قررات مربوط به مو  نیمختلف، متفاوت است و از قوانهای قابل ثبت درباره هر تراکنش، نسبت به کاربرد اطالعات زانینوع و م .1202

 . کندمی یرویخود پ

 .آنهاست تیو مالک تیثیح به ویژه نفعان،یذ ریحقوق سا تیمنوط به رعا شتر،یب یدرخواست شفاف ساز .1203

 سمیترور ای ییا پولشومبارزه ب لیاز قب ،یو فرامل یاعم از مل ه،یرعاال و مقررات الزم نیبه موجب قوان یکه شفاف ساز یدر موارد .1204

 . اهد بودقبول خو رقابلیغشبکه زر  زیست بوم یاعضا یاز سو تیثیح ای تیحق مالک یعااد ،پذیردمیصورت  دیشد میجرا ریسا ای

 . تسیموردنظر کاف نفعیذ ای دارصالحیتو ارائه به مراجع  ستین اطالعاتهمه  یعموم الناع یبه معنا یشفاف ساز .1205

 تمام حایجفعال و تر یارتباطهای خود، راه تیو نوع فعال زانیند متناسب با ممؤظفحسب مورد شبکه زر  زیست بوم یاعضا .1206

 . امر اختصاص دهند نیرا به ا ربطیباتجربه و متخصص ذ یرویخود برقرار و ن نفعانیبه ذ ییپاسخگو یرا برا وقت

 

 زرشبکه ی ها تیتعهدات و مسئول .121

 باشد.میناشران، حسب مورد به عهده آنها  ای هامیزبان یخدمات ارائه شده از سو یتمام یحقوق تیریمد .1211

 ان،ـزبیوسط هر متشبکه زر  عرضه زانیشده، متناسب با م عیتوزشبکه زر  هایتوکن دیعدم بازخر ای ریاز تأخ یخسارات ناش .1212

 باشد. می یبه عهده و

 . ستا ربطیذ زبانیو م )ناشران( متضامنا به عهده ناشر ،ییداراهای توکن دیعدم بازخر ای ریاز تأخ یخسارات ناش .1213

 ایحل اقامت مرر در قانون ـمق طـیمطابق شرا م،یو جرا( یتخلفات انتظام) یالزامات ادار تیاز عدم رعا یناشهای تیمسؤول .1214

 . ناشر خواهد بود ای زبانیکشور متبوع م

 متوجه خود کاربران خواهد بود: لیموارد ذ تیمسؤول .1215

 ؛فناوری هوشمند شبکه زرکاربران در  تیناظر بر فعال یو مقررات یقانون نیمواز تیعدم رعا .12151

 و ناشران؛ زبانانیاز م کیحسب مورد هر ایشبکه زر  یشده از سو الغاب یتیضوابط و الزامات امن تیعدم رعا .12152

 ؛شبکه زرمندرج در  یو ضوابط قرارداد طیکاربر به شرا یبندیعدم پا .12153

 ؛زراز بازارها، اعضاء و معامالت  کیحظات هرالو م طیدرباره شرا قیکامل و دق یو آگاه مطالعهعدم  .12154

 ایتوسط کاربر  یدادنظامات و توافقات قرار تیعدم رعا ای یقصور و سهل انگار ای ریتقص ای یتیامن ای یمنیضوابط ا تیعدم رعا .12155

 ؛هاتوکنهرگونه سوء استفاده از 

 بازار و ارزش پشتوانه آنها؛ طیآنها با توجه به شرا متیو نوسان ق هاتوکنو فروش  دیاز خر یناش سکیر .12156

 . باشدشبکه زر  زبانانیکنترل م که خارج از ریپذنا ینیب شیپ عیوقا ایاز هرگونه وقوع فورس ماژور  یناش سکیر .12157



  

 

 فناوری هوشمند شبکه زَر  سپیدنامه
 

 (Smart ZARهوشمند )زر  و توکن
 

ر 29 (1.7)ویرایش  ر بنیاد راهبری شبکه زَ  فناوری هوشمند شبکه زَ
 

 زرشبکه رسانی اطالع .122

از طریق  رخانهیدبهای و رسانه ربطیذ النمسؤو یتنها از سو ،زردرباره  ،یفرد ایمحدود  ،یاعم از همگان ،رسانیاطالعهرگونه  .1221

 . است المانعو بازنشر آن با ذکر منبع ب پذیردمیصورت  https://zarnetwork.comبه نشانی شبکه زر  بنیاد راهبری رسمی یتارنما

 . داشته باشند یاختصاص رسانیاطالعخود، رسانه و  یند برارحق داو کاربران پیشتاز  و ناشران هامیزبان . 1222

 

 زرشبکه های جبران .123

و همه  آوردمین دیناظران پد ای دهنده یرأی هامیزبان یبرا یتیمسؤول چگونهیرد ثبت درخواست تراکنش در دفتر، ه ای دییتأ .۱۲۳۱

 . به عهده درخواست کننده خواهد بود الو مستق مایاز آن، مستق یتعهدات ناش

عهده ناشران،  حسب مورد به ،یمعنو ای یاعم از ماد ،زراز معامالت و تعامالت انجام شده در  یناشهای انیهرگونه جبران ز .۱۲۳۲

 . آنها خواهد بود نیو ضوابط توافق شده ب طیو شرا نیمابیو کاربران طبق قرارداد ف زبانانیم

 

 زرشبکه ن زبایخروج م .124

 است: ریمراحل ز تیمستلزم رعا یاجبار ای یاریاعم از اخت ل،یبه هر دلشبکه زر از  زبانیخروج م .1241

 زبان؛یماه قبل از خروج م( ۳)حداقل سه  یعموم رسانیاطالع .12411

 ؛شودمیاعم از ناشر و کاربر  دیجد یکه منجر به جذب مشتر ییها تیفعال هیتوقف کل .12412

 ؛زرشبکه بنیاد راهبری های حساب هیخارج شده از کل زبانیم یحذف امضا .12413

 ؛زرشبکه بنیاد راهبری  رخانهیضامن به دب زبانیم دییشده خروج مورد تأ یبند زمان ییاجرا نامه وهیارائه ش .12414

 ضامن؛ زبانیبه مشبکه زر  پشتوانه بیمه زندگیسرورهای مجازی ابری و انتقال  .12415

 ضامن؛ زبانیبه م اریدر اخت ییداراهای پشتوانه و توکنهای ییدارا ریانتقال سا .12416

 ضامن؛ زبانیبه م هاتوکن هیمرتبط با کل یصادرکنندگهای حساب هیکلهای دیانتقال کل .12417

 ضامن؛ زبانیو کاربران به م نیمنعقده با ناشرهای قرارداد هیانتقال کل .12418

های انالکخارج شده به  زبانیعرضه خدمات مهای و انتقال کانال هامیزبان ریتوسط ساشبکه زر به  یفنهای یقطع دسترس .12419

 ضامن؛ زبانیم یخدمات

 ضامن؛ زبانیبه مشبکه زر و خارج از شبکه زر  متصل به یهای اطالعاتو سامانه انیمشتر اطالعاتانتقال  .12420

بنیاد به بکه زر شهای مرتبط با اطالعات و سامانه یعدم انتقال و عدم افشا ،یبردار عدم بهره تیتعهدنامه قبول مسؤولارائه  .12421

 ؛زر شبکه راهبری

ضامن  زبانیم یسه ماهه نسبت به معرف یدر بازه زمان دیاند، با شونده ضمانت شده خارج زبانیکه توسط م ییهامیزبان ریسا .12422

 . ندیاقدام نما دیجد

https://zarnetwork.com/


  

 

 فناوری هوشمند شبکه زَر  سپیدنامه
 

 (Smart ZARهوشمند )زر  و توکن
 

ر 30 (1.7)ویرایش  ر بنیاد راهبری شبکه زَ  فناوری هوشمند شبکه زَ
 

 زرشبکه ات اختالففصل  و حل .125

 . ندینما ینیب شیپ انشیها تفاهم ریخود را در قراردادها و سا نفعانیات با ذاختالففصل  و ند سازوکار حلمؤظف و ناشران هامیزبان .1251

مشابه های اربردککه  ییآنها به ویژه ن،یمابیفهای و تعامل دنامهیدرباره مفاد سپ و ناشران هامیزبان انیم اختالفدر صورت  .1252

 . شود دهیبرگز اتاختالففصل  و و حل یبه عنوان مرجع داور تواندمیشبکه زر  بنیاد راهبری ،کنندمیو ارائه  یبانیرا پشت گریکدی

 حل و فصل شود: ریز قیاز طر دیباشبکه زر  بوم ستیز یاعضا انیم اختالفهرگونه  .1253

آن به  یاجرا ای ریسخ، نقض، تفـه انعقاد، اعتبار، فسـراجع به آن از جمل ایو  دنامهیسپ نیاز ا یناش یدعاو ات واختالف هیکل

ر داور به صورت سه نف یآن مرکز با رأ یداور نییکه مطابق با قانون اساسنامه و آ گرددمیارجاع  «رانیاتاق ا یمرکز داور»

. واهند نمودخمراعات  زیرا ن ربطیذ یم، عرف تجارـبر مقررات حاک عالوهداوران . رددـگمیحل و فصل  جرااالالزم  و یقطع

 . جرا استاال الزم و در هرحال شودمی یتلق دنامهیمستقل از سپای  هحاضر، موافقتنام یشرط داور

 

 زرشبکه  انیپا .126

 .دهد یم انیبکار خود پاشبکه زر  برسد، زبانیم( ۳) به کم تر از سهشبکه زر  زبانانیکه شمار م یدر صورت .1261

به کار ای  هشنرسد، خد «۱۲6۱» که به حد نصاب بند یدر صورت ،یاریو چه اخت یچه اجبار ،هامیزباناز  کیهر تیفعال انیپا .1262

 . کندمیوارد نشبکه زر 

. نگه دارند ییضاو ق یو مصادره حقوق فیتوقصادره خود را مصون از های و توکنشبکه زر  پشتوانههای ییند دارامؤظف هامیزبان .1263

 ر،یفروش مال غ ایت در امان انتیخ ر،ینامشروع مال غ لیتحص ،یبردارالهمانند ک ییاز ادعاها و اتهامها یصورت، عواقب ناش نیا ریغدر

 . خواهد بود امتوجه خود آنه
 

 زرشبکه  دنامهیشدن سپ االجرا الزم .127

 . ستالجرااالزم  رخانهیدب الغو اب زبانانیم( %5۱) درصد کیپنجاه و  حداقل یو امضا دییپس از تأ ،زرشبکه  دنامهیسپ .1271

  خواهد بود. االجرا زمال رخانهیدب الغخواهد بود، پس از ابزر  بنیاد راهبری یریگ میتصم هیآن برپا یریگ یکه رأ دنامهیسپ هیاصالح .1272

 شان،یا یسواز یسمر ابالغو شبکه زر  دنامهیبا سپ رتیبر عدم مغا یمبن هامیزبان هیدییتأ افتیناشران، پس از درهای دنامهیسپ .1273

رر، ـد مقـنظر در موع اعالمو عدم  ودـشمیانجام  افتیدر خیاز تار یحداکثر ظرف ده روز کار هامیزبان یزـیمم. د بودـخواه االجرا الزم

 . خواهد بود دییبه منزله تأ

مرتبط خود، مفاد، های ها و قرارداد ها، تفاهم که در همه توافق گردند یمتعهد م لهینوسیبد دنامه،یامضا کننده سپی هامیزبان .1274

توافق، تفاهم های رفباشند و ط بندیببخشند و به آنها پا تیرسمالزم  ات آن را به عنوان عقد خارجاصالحو  دنامهیو الزامات سپ طیشرا

 . نگاه دارند بندیرا به آنها پا ودو قرارداد خ

 دنامهیسپ ینسخ قبل هیشدن آن، کلاالجرا الزم خیکننده است و از تار ءامضا رانناش و زبانانیشده م نسخه تفاهم نیسند، آخر نیا .1275

 باشد. می ثراال یملغ یشفاه ایاعم از مکتوب  ،و ناشران زبانانیم یاجماع قبل ایچندجانبه  ایو هرگونه تفاهم دو 


