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معرفى فیبودکس

اگر یک سرمایه گذار، توسعه دهنده، شرکت یا حتى شخصیت حقیقى هستید و به دنبال راهى براى افزایش بهره ورى و موفقیت در بازارهاى مالى مبتنى 
بر بالکچین مى گردید، فیبودکس راهنماى شما خواهد بود. فیبودکس یک اکوسیستم غیرمتمرکز است که خدمات موثرى را در بازارهاى مالى مختلف 

مبتنى بر تکنولوژى بالکچین ارائه مى دهد. 
تیم فیبودکس متشکل از جوانان متخصص و عالقمند در زمینه تحقیق و بررسى بازارهاى مالى است. ما از سال 2019 کار خود در زمینه تحقیق و 
بررسى بازارهاى مالى، تکنولوژى بالکچین و و روش هاى موثر کاربرد تکنولوژى بالکچین در بازارهاى مختلف و تاثیر آن بر روى زندگى مردم را شروع 

کردیم. 
فیبودکس تالش مى کند با ارائه خدمات و امکانات به شرکت ها و افراد کمک کند تا با دنیاى جدید و بازارهاى مالى دیجیتال ارتباط موثرترى برقرار کنند 

و دنیاى جدید براى آنها قابل درك تر بوده و دسترسى آسان ترى داشته باشند. 

حوزه هاى اصلى مورد بحث در فیبودکس عبارتند از:

تبادالت مالی

دارایی هاي فیزیکی(امالك، آثار هنري و ...

دارایی هاي معنوي (ایده ها ، ابداعات، مقاالت و ...

دارایی هاي قابل خرید در برنامه ها و بازي هاي مختلف

در ادامه این مطلب، راجع به خدمات و راه حل هاى فیبودکس به طور مفصل صحبت خواهیم کرد. ما تالش مى کنیم، به تمام سواالت احتمالى پاسخ دهیم. اما در 
صورتى که پاسخ سوال خود را در این مقاله پیدا نکردید، از طریق وب سایت اطالعات توکن به نشانى   ������������������  با ما در ارتباط باشید. تیم 

فیبودکس با خوشحالى و به طور مداوم پاسخگوى شما خواهد بود.  

از حسن توجه شما و زمانى که براى مطالعه این پروپوزال مى گذارید، سپاسگزاریم.



فیبودکس در قبال تصمیمات شما مسئولیتى ندارد

این گزارش صرفا جهت آشنایى خوانندگان با توکن ���
 و معرفى خدمات 
اکوسیستم فیبودکس است و پیشنهادى مبنى بر خرید و فروش این توکن 

نیست.
تیم فیبودکس مسئولیتى در رابطه با خسارات مستقیم و غیرمستقیم ناشى از 
استفاده از خدمات این اکوسیستم و تصمیمات خارج از کنترل این مجموعه به 
مى باشد.  خریداران  و  فروشندگان  عهده  بر  مسئولیت ها  تمام  و  ندارد  عهده 
ارز  بازار  در  رو  پیش  تصمیمات  و  اتفاقات  و  بازار  روند  به  توجه  با  شرایط 

دیجیتال مى تواند قابل توسعه و یا تغییر باشد.
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چرا ما به توکن ���
  نیاز داریم؟

سه دلیل اصلى براى راه اندازى توکن ���
 عبارتند از:

1. جامعه هدف سازمان هاي تازه تاسیس بصورت منطقی افراد و سازمان هایی هستند که هم اکنون در این حوزه مشغـــول به فعالــــیت 
می باشند. ما با ارائه توکن اختصاصى خود در بازارهاي مختلف جهانی می توانیم برند خود را به تعداد انبوهی از عالقه مندان فعال در این 
بازارها معرفى کنیم. همچنین، با ارائه راهکارها  و همچنین برنامه هاي دقیق و منظم اقدام به جذب مخاطب و جلب اعتماد آنها نماییم. به 

این ترتیب، جامعه مشتریان خود که مهم ترین اصل در مجموعه فیبودکس می باشد را گسترش دهیم.
2. راه اندازي توکن موجب  جذب سرمایه گذاران عمومی مى شود. در نتیجه، افزایش سرمایه موجب تقویت و تسریع پروژه ها و فعالیت هاي 

در دست اجراي اکوسیستم فیبودکس مى شود.
3. داشتن توکن حاکمیتی براي هر صرافی جهت پیشبرد اهداف صرافی از جمله کنترل سیستم هاي پاداش دهی الزم است. ما نیز براي 
پلتفرم تبادل دارایی هاي دیجیتال فیبودکس (در ادامه توضیحات مربوطه ارائه خواهد شد) که قبل از شبکه بالکچین بومی فیبودکس (در 
ادامه توضیحات مربوطه ارائه خواهد شد) راه اندازي خواهد شد، به توکن حاکمیتی خود نیاز داشتیم. براي این کار شبکه بالکچین بایننس 
اسمارت چین را به دالیل سرعت باال، کارمزد پایین و سهولت دسترسی انتخاب کرده و توکن حاکمیتی اکوسیستم فیبودکس را راه اندازي 

نمودیم. 



�����معرفى توکن �

توکن فیبو در تاریخ 12 آگوست سال 2021 در شبکه بایننس اسمارت چین با تعداد کل 100 تریلیون راه اندازي شد.
همانطور که قبال ذکر شد، شبکه بایننس اسمارت چین به دلیل سرعت باال، کارمزد پایین و سهولت دسترسی کاربران به این شبکه انتخاب 

شد. 
در قرارداد هوشمند فیبو ویژگی هایی اضافه شده است، تا عالوه بر ارائه خدمات اکوسیستم فیبوکس، سود بیشترى نصیب دارندگان این 
توکن شود. ما براي هر تراکنش 5 درصد مالیات انتقال در نظر گرفته ایم که 1 درصد آن سوزانده شده، 1 درصد به استخر نقدینگی در 

پنکیک سواپ واریز، و 3درصد باقیمانده نیز بین دارندگان توکن تقسیم می شود.
 طبق بررسی هاي تیم فنی فیبودکس، گزارش ها نشان مى دهند که برخی از سرمایه گذاران خرد و کالن از پروژه هایی که  از تراکنش هاى آنها  

مالیات کسر می شود، ناراضى هستند.
تیم ما این مورد را در قرارداد هوشمند فیبو پیش بینی نمود؛ بنابراین، امکان حذف مالیات براي سرمایه گذارانی که تمایلی به دریافت پاداش 
و کسر مالیات از تراکنش ها ندارند را فراهم آورده است. ما براي تحقق این هدف، یک فرم در وب سایت اطالعات توکن فیبو آماده نمودیم. 

سرمایه گذاران با استفاده از این فرم مى توانند درخواست معاف از مالیات براى حساب خود را ثبت نمایند.
ما فرآیندى براى جلوگیرى از تقلب را نیز پیش بینى نمودیم. درخواست کننده باید قبل از انتقال توکن به کیف پول خود درخواست معافیت 
مالیاتی را ارسال نماید. در واقع، آنها نباید از قبل مالک توکن فیبو باشند. براى رعایت حقوق سایر سرمایه گذاران، حساب هاى معاف از مالیات 

شامل هیچ گونه پاداشى نخواهند شد. 
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ورژن قرارداد هوشمند فیبو : 

تعداد کل توکن ها : 

ویژگى ها : 

قابلیت هاى اضافى :�

����������� ������� ����� ����
�� �	�����



برنامه فروش

تیم فیبودکس با چندین صرافی معتبر جهانی، مذاکراتی جهت لیست شدن توکن فیبو انجام داده و نتایج قابل قبولی نیز حاصل کرده است. جزئیات 
برنامه هاي لیست شدن و زمان اجراي هر کدام، از طریق رسانه هاي اجتماعی اعالم خواهد شد. اخبار مربوط به جزئیات کار را از طریق صرافی هاي مورد 

نظر نیز مى توان پیگیري و رسیدگی نمود. 
برنامه کلی به این صورت است که 1 درصد از توکن ها به صورت عرضه خصوصی با قیمت  0/0000001 به فروش رسانده شود. پس از عرضه 

خصوصی، توکن به ترتیب در صرافی هاي طرف مذاکره  لیست خواهد شد  تا بیشتر از قبل، خود را به جامعه جهانی معرفی نماییم.



برنامه توزیع توکن
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فروش اولیه
جامعه

بنیانگذاران

پاداش

قفل شده

بازاریابى

مجموعه فیبودکس قصد دارد، توزیع توکن خود را بر طبق شکل روبرو انجام 
دهد. توزیع توکن ها بصورت پله اي بوده، بطوریکه سعی می شود باعث تداخل در 
نقدینگی بازار نشود. همچنین، مى توانید اخبار مربوط به هر مرحله از توزیع اخبار 

را از طریق رسانه هاي ما دنبال کنید. 



برنامه تخصیص بودجه
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استخر نقدینگى
تبلیغات

بنیانگذاران

بازاریابى

قفل شده

توسعه

مجموعه فیبودکس قصد دارد، برنامه تخصیص بودجه خود را بر طبق شکل روبرو 
انجام دهد.

 مبالغ رزرو شده جهت هزینه هاي غیر قابل پیش بینی احتمالى در صندوق ذخیره 
مالی مجموعه فیبودکس نگهداري می شود و در صورت نیاز قابل برداشت خواهند 

بود.



کیف پول ها

براى شفافیت بیشتر، آدرس کیف پول هاى ما در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

کیف پول  رزرو شده �������������������������
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کیف پول  جوامع ��������������������������

�� ���������������������������� ����
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اهداف

براى درك کامل هر کدام از اهداف اکوسیستم فیبودکس به یک گزارش کامل جداگانه نیاز است. با این حال، ما در این گزارش خالصه اى از هر کدام 
از اهداف را ارائه مى دهیم. سپس، قبل از راه اندازى هر هدف، گزارش مربوط به آن را ارائه خواهیم داد. 

فهرست صفحات مرتبط

اگسچنچ

بالکچین بومى

(��فروشگاه توکن هاى غیر قابل تعویض (�

فروشگاه دارایى هاى موجود در بازى

پلتفرم ویژه توسعه دهندگان بازى
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اکسچنج 
�

  ( ����������������در حال حاضر، تمرکز اصلی مجموعه فیبودکس بر روى  راه اندازي پلتفرم امن تبادل دارایی هاي دیجیتال فیبودکس به آدرس   (��
مطابق با برنامه زمانی تعیین شده می باشد. 

بطور تقریبی 70درصد این پروژه به اتمام رسیده و اولین ورژن این صرافی فقط معامالت اسپات را شامل می شود. اما، در ادامه راه با حفظ امنیت و 
سهولت استفاده کاربران، قابلیت معامالت آتی، شخص به شخص،النچ پد و...به آن افزوده خواهد شد. 



بالکچین بومى

یکی از مهم ترین بخش هاي نقشه راه فیبودکس، پیاده سازى بالکچین بومی 
فیبودکس با نام فیبوچین می باشد.  پلتفرم هاي توسعه دهندگان���  و بازي

 ها بر بستر فیبوچین راه اندازى خواهند شد.
پس از راه اندازي صرافی ارز دیجیتال فیبودکس، هدف اصلی ما فعالیت بر 
راه اندازى  زمینه  در  جامعى  تحقیقات  می باشد.   فیبوچین  بومی  بالکچین  روي 
بالکچین اختصاصى متناسب با نیازهاى اکوسیستم فیبودکس انجام شده است. 
خالصه اى از نتیجه این تحقیقات را مى توانید در شکل روبرو مشاهده نمایید. 

فیبودکس  اکوسیستم  اصلی  ایده  از  گرفته  نشئت  واقع  در  فیبوچین  ایده 
است. هدف آنها ساده سازي فرایندها با استفاده از ادغام چند پلتفرم در یک 

مجموعه بزرگتر، جهت پاسخ دهی به چند نیاز توسط یک پلتفرم است.
 فیبوچین در واقع ترکیب سه بالکچین همکار در یک بالکچین مادر است. مطمئنا 
زمانی که مقاله توضیحى فیبوچین را مطالعه کنید و از جزئیات آن آگاه شوید، 

شما نیز براي راه اندازي این بالکچین هیجان زده خواهید بود.
در اینجا، به همین توضیح مختصر در مورد بالکچین بومی فیبودکس اکتفا مى
 کنیم زیرا براى درك کامل از هدف فیبودکس به توضیحات جامعى نیاز است که 
در زمان مشخص شده، مقاله نقشه راه فیبودکس را بر روى وب سایت منتشر 

خواهیم نمود. 

بالکچین 
قرارداد ها

بالکچین 
اوراکل

بالکچین
ذخیره فایل

بالکچین مادر



(�
فروشگاه توکن هاى غیر قابل تعویض (�

گام بعدي ما پس از پیاده سازى فیبوچین و تکمیل آن، راه اندازي فروشگاه توکن هاي غیر مثلی است. فروشگاه توکن هاي غیرمثلی فیبودکس از  لحاظ 
تکنیکی تفاوتی با فروشگاه هاي موجود نخواهد داشت، هر دو بازاري عمومی براي فروش توکن هاي غیرمثلثی هستند.

چرا فیبودکس فروشگاه اختصاصى خود را راه اندازى مى کند؟ 
فروشگاه توکن هاي غیر مثلی فیبودکس بر بستر بالکچین فیبوچین پیاده سازى خواهد شد. این فروشگاه مزیت هایى براى کاربران یک بازار به همراه 

دارد. 
تمامی آثار بصورت دائمی و غیرمتمرکز در بالکچین ذخیره فایل فیبوچین ذخیره خواهد شد، بنابراین نیاز فروشگاه را به بالکچین هاي  دیگر براي ثبت 

و پیگیري اطالعات قابل استناد برطرف می کند؛ کارمزد پایین فیبوچین از هزینه هاي گزاف ثبت آثار توسط افراد عادي جلوگیري خواهد کرد.



بازار دارایى هاى موجود در بازى

برخى بازى هایى که در بسترى بالکچین پیاده سازى شده اند، نه بخاطر جذابیت بازى بلکه به دلیل امکان درآمدزایى مورد استقبال قرار گرفته اند. ما با 
راه اندازى فروشگاه دارایى هاى بازى و همکارى با شرکت هاى موفق بازى سازى قصد داریم امکان اتصال غیر مستقیم این شرکت هاى به دنیاى جدید 

بالکچین را فراهم آوریم. 
کاربران می تواند دارایی هاي موجود در بازي هاي خود را در این بازار معامله کنند. همانطور که بازي هاي مبتنى بر بالکچین امکان درآمدزایی را براي 
کاربران خود را ایجاد کرده اند، بازي هاي سنتی تر نیز مى توانند این قابلیت را اضافه نمایند؛ در نتیجه، عالوه بر حفظ کاربران خود، امکان درآمدزایی را 

براي آنها به ارمغان بیاورند.
در واقع می توان گفت تفاوت اصلی بازار دارایی هاي بازي و بازار توکن هاي غیر مثلی، ویژه بودن این بازار براي بازي است. همچنین عالوه بر خرید و 

فروش داراي  هاي هنري مانند اسکین ها، امکان خرید و فروش سکه و پول هاي داخل بازي نیز وجود خواهد داشت.
به عنوان مثال، کاربران بازى ساکر استار که در تمام دنیا کاربران خود را دارد، سکه هاى بدست آمده در بازى را به طور سنتى خرید و فروش مى کنند. 
همچنین، کاربران بازى هاى کلش آف کلنز و رویال، پس از رسیدن به سطح خاصى از بازى، حساب خود را به فروش مى رسانند. این مثال ها مى تواند 

درك درستى از نیاز کاربران به درآمدزایى در ازاى صرف زمان در بازى را به ما بدهد. 
در نهایت، هدف ما در کنار گسترش جامعه فیبودکس، راه اندازى مرکزى براى تبادل منصفانه دارایى هاى بازى ها و مقابله با کالهبردارى است. گزارش 
کامل این هدف نیز قبل از پیاده سازى جهت مطالعه و بررسى منتشر خواهد شد. اطالعات انتشار این گزارش متعاقبا از طریق رسانه هاى اجتماعى اطالع 

داده خواهد شد. 
الزم به ذکر است مجموعه بازي ساکر استار و کلش آف کلنز شریک تجاري ما نبوده و این مثال صرفا جهت درك بهتر کاربران از هدف اکوسیستم 

فیبودکس است وجنبه تبلیغات یا پیشنهاد ندارد.



پلتفرم ویژه توسعه دهندگان بازى �
�

گام بعدي ما جهت تکمیل اکوسیستم فیبودکس، راه اندازي پلتفرم ویژه توسعه دهندگان بازي است. در این پلتفرم تالش شده است تا تمامی امکانات 
مورد نیاز جهت اتصال و ارتباط انواع بازي ها در هر پلتفرمی از قبیل بازي هاي مخصوص پلتفرم هاي کامپیوتر، موبایل و حتی دستگاه هاي پلی استیشن 

و ایکس باکس با قابلیت اتصال به اینترنت فراهم شوند. 
توسعه دهندگان مى توانند با افزودن ارزش به بازى ها به راحتى به فیبوچین متصل شوند. به این ترتیب، کاربران مى توانند دارایى ها و ارزش هاى 

موجود در بازى را طریق پلتفرم بازار دارایی هاي بازي فیبودکس معامله کنند. 
توسعه دهندگان با انتخاب این پلتفرم به امنیت و غیرمتمرکز بودن شبکه فیبوچین کمک مى کنند. 

اگر توسعه دهندگان مورد تایید قرار گیرند، تمامی خدمات و دسترسی هاي این پلتفرم براى آنها کامال رایگان خواهند بود. اگرچه هر تیم توسعه دهنده 
می بایست گره اختصاصی خود را در شبکه فیبوچین ایجاد نماید که این کار مستلزم نگهداري تعداد معینى سکه فیبو است.



نقشه راه

�������� ������شما مى توانید نقشه ى راه را در سایت فیبودکس مشاهده نمایید.���
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شرکاى تجارى

شرکاى تجارى ما به مرور زمان در وب سایت ������
 به نشانى معرفى خواهند شد (������������������).

همچنین در صورت تمایل به همکارى با اکوسیستم فیبودکس مى توانید از طریق راه هاى ارتباطى ما که در صفحه بعد ذکر شده است درخواست خود 
را ارسال نمایید. ما مشتاقانه درخواست شما را خواهیم خواند و در اسرع وقت براى انجام مذاکرات بعدى با شما تماس خواهیم گرفت.



رسانه ها و راه هاى ارتباطى
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